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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 21
Chefsrapport
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
Sektorchef för stöd och omsorg lämnar chefsrapport.
-

Rekryteringar
Rapport om sommaren 2020
Workshop 18/9
Info om höstens prioriteringar

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 22
Lägesrapport och åtgärdsplan kring medicinskt färdigbehandlade
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta äskande av medel
för att finansiera ombyggnationen av etapp 2 Lyckan, med 900 000 kr.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Sektorchef informerar aktuell rapport angående utskrivningsklara med
betalningsansvar samt inneliggande med betalningsansvar.
Åtgärdsplan för att kunna minska på kostnader för medicinskt färdigbehandlade.
Genom att bygga om plan 2 på Lyckan utökas platserna för korttidsvistelse för brukare
som skrivs ut som medicinskt färdigbehandlade från Regionen. Detta för att minimera
kostnader som betalningsansvaret innebär.
Sektorchefen presenterar underlaget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår att stöd och omsorgsutskottet äskar medel för att finansiera
ombyggnationen av etapp 2 Lyckan, med 900 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-20.
Bilaga – åtgärdsplan kring minskning av kostnader av medicinskt färdigbehandlade.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Sektorchef stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 23
Information Covid-19
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.
Ärendet
Läget under sommaren har varit relativt lugnt och stabilt, men vi hade en mindre topp
under veckorna 30-32. Under de här tre veckorna hade vi tillsammans 14 fall. Det är
vårt högsta tal hittills. Sektorn fick en spridning även inom hemtjänsten med en
brukare inom hemtjänsten. Smittspårning startades omgående och all personal inom
den aktuella hemtjänstgruppen testades med inga positiva utfall. Skyddsåtgärder
sattes in och ingen annan har fått symtom.
Tillgången på skyddsmaterial har varit god under hela sommaren och fördelningen till
grupperna fungerar bra. Enhetschefer rapporterar vid tre tillfällen under veckan till
ledningsgruppen om sjukfrånvaro, symtombild hos brukare samt tillgång till
skyddsmaterial.
Serologitestning startar i september. Stöd och omsorgspersonal kommer att erbjudas
testning.
Pia Pudas tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 24
Delårsbokslut 2020
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. att anta delårsbokslutet 2020,
2. att ge i uppdrag till sektor stöd och omsorg att redigera delårsbokslutet inom
Hälso- och sjukvård, färdtjänst och Covid – 19 områdena till kommande
kommunstyrelse.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Stöd och omsorgssektor prognostiserar på ett underskott på 2,7 mkr för budgetåret
2020. Underskottet beror på bland annat volymökningar i hemtjänstområden,
Korpilombolo, Junosuando och Tärendö. Gläntans korttidsboende har utökade
personalkostnader på grund av brandtillsynens krav på dubbelbemanning på natten.
Tillfälliga korttids verksamheten på Ängsbacken har under delårets första månader
genererat ett underskott då verksamheten inte har varit finansierad.
Medicinsk färdigbehandlade kostar mer än budgeterad då det inte finns lediga platser
på särskilda boende för de som inte kan återvända hem.
Verksamheten har under perioden även gjort en del förändringar vilket påverkar
utfallet men finns även med som åtgärder för att komma i balans med budget.
Sektorchefen informerar.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1.

att anta delårsbokslutet 2020,

2.

att ge i uppdrag till sektor stöd och omsorg att redigera delårsbokslutet inom
Hälso- och sjukvård, färdtjänst och Covid – 19 områdena till kommande
kommunstyrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-19.
Verksamhetsberättelse Stöd och omsorgssektorn.
Kvartalsrapport 2.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Slutligt beslut expedieras till
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 25
Konsekvensbeskrivning budget 2021
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta
konsekvensbeskrivning 2021 för sektor stöd och omsorg.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet
Sektorn/nämnden kommer preliminärt att tilldelats 176 359 tkr för 2021. Med
oförändrad budget för 2021 innebär detta ett effektiviseringskrav på 4 213 tkr
jämförd med 2020.
Förändringar som kommer att påverka utfallet för 2021 har bearbetats med
budgetansvariga enhetschefer. Varje post har konsekvensbeskrivits och beräknats i
en uppskattning av besparing. För att få en budget i balans föreslår sektor ett antal
åtgärder.
Sektorchefen informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-19.
Konsekvensbeskrivning stöd och omsorgssektorn.
_____

Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Sektor stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 26
Information om pågående projekt – Ensamhet, Äldreomsorgslyftet,
God och nära vård
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
Staten har avsatt stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Summan för Pajala
kommun är på 720 tkr. För pengarna skall vi internrekrytera en aktivitetssamordnare.
Det andra statsbidraget, Äldreomsorgslyftet, är för att stärka kompetensen inom vård
och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning
till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.
Medlen för i år är 562 tkr och preliminärt för nästa år 2 062 tkr.
Den tredje satsningen på 357 tkr handlar om god och nära vård som där medel är
avsatt för att:
•

övergripande insatser som skall bidra till att stärka planering av kompetenskrav i
syfte att utveckla vårdens verksamhet mot en god och nära vård,

•

stödja omställningen till den nära vården,

•

medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar, eller bibehålla
effekter av genomförda satsningar.

Bengt-Ola Mörtlund, Metodutvecklare informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 27
Information Jotib
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
Hur kan vi använda Jotib modellen som ett verktyg för att matcha behov med
bemanning?
Jotib utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personalplanering och ekonomi
genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt. Detta
skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en
ekonomi i balans. Modellen skapar möjligheter för verksamheter där ledningen får en
annan kontroll på personalkostnader på ett visuellt och enkelt sätt.
Hur hänger modellen ihop med Lifecare planering, mobil hemtjänst och vad kan man
se för möjligheter när vi snart går in på heltidsresan?
Representanter från Jotib presenterar modellen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-17.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-08-27

§ 28
Övriga frågor
Information kring Björkkullens boende

Ärendet
Sektorchef informerar kring läget gällande Björkkullens boende och bristerna som
finns med lokalerna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

