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§ 11 Budgetuppföljning jan. - feb. 2019
§ 12 Patientsäkerhetsberättelse 2018
§ 13 Information om välfärdsteknik inom omsorgen
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§9
Chefsrapport
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Sektorchef lämnar chefsrapport.
- Stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården.
- Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn m.m.
-

Stärkta insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 10
Val av representant till Kommunala Tillgänglighetsrådet/Kommunala
Pensionärsrådet
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar utse Karin Svarvare (S) till ordinarie ledamot och
Eva Esberg (KD) till ersättare, till kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala
pensionärsrådet.
Ärendet
En (1) ordinarie och en (1) ersättare från stöd och omsorgsutskottet ska utses till
kommunala tillgänglighetsrådet/ kommunala pensionärsrådet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår Karin Svarvare (S) som ordinarie och Eva Esberg (KD) som
ersättare.
_____
Protokoll skickas till:
Kommunala tillgänglighetsrådet/ kommunala Pensionärsrådet
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 11
Budgetuppföljning jan. - feb. 2019
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Det preliminära ekonomiska utfallet för årets två första månader presenteras av
sektorchef och ekonom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11.
Budgetuppföljning 201902.
Budgetuppföljning 201902 2.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 12
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
patientsäkerhetsberättelsen 2018.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen.
Ärendet
Ett av målen med hälso- och sjukvården i Pajala kommun är att vården och omsorgen
ska hålla så hög kvalité som möjligt och att alla som nyttjar vården ska känna sig trygg
och säker i det. Ledningssystemet ska vara tydligt så alla medarbetare kan arbeta med
hög kvalité och hög patientsäkerhet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterar patientsäkerhetsberättelse för
2018.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018.
_____
Protokoll skickas till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 13
Information om välfärdsteknik inom omsorgen
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Socialtjänsten har sedan en tid tillbaka medveten satsat på välfärdsteknik inom
omsorgen. Både egna resurser och statliga medel har finansierat satsningen.
Systemförvaltare Petter Särkijärvi informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11.
Välfärdsteknik inom omsorgen- Junosuando.
Välfärdsteknik – bidrag till Pajala.
_____
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 14
Information om beslutsordning gällande biståndshandläggning
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:
1. genomföra en utredning i frågan och,
2. utredningen bör vara klar maj 2019.

Ärendet
Besluten avseende insatsen ”hjälp i hemmet” utgår idag från tre olika insatsnivåer.
Insats 1 är lika med daginsatser mån-fredag. Insats 2 är lika med insats
1+kvällsinsatser. Insats 3 är lika med insats 1+2, samt helginsatser. Avgifterna utgår
likaledes från insatsnivåerna.
Flertalet kommuner beslutar istället utifrån antalet timmar. Frågan bör utredas
huruvida det finns anledning att också Pajala kommun går över till beslut i timmar,
samt koppla dessa beslut till avgiftssystemet. Planeringssystemen Life-Care och Mobil
hemtjänst skapar förutsättningar för att implementera beslut i timmar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-07.
_____
Protokoll skickas till:
Sektorchef för stöd och omsorg

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 15
Information Stöd och omsorgsorganisation
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Sektorchef informerar om hur organisationen stöd och omsorg är uppbyggt.
_____
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-03-21

§ 16
Stadsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
1. rekvirera statsbidraget på 214 781 kr för 2019, för att för de med LSS-beslut
tillfälligt höja habiliteringsersättningen samt för att bibehålla den nivå på
habiliteringsersättning som tidigare höjts med hjälp av stadsbidraget,
2. 2019 tillfälligt höja ersättningen för personer med SoL-beslut genom omfördelning
av budgetmedel för att säkerställa samma nivå på habiliteringsersättningen som
för personer med LSS-beslut,
3. möjlighet finns för bibehållen höjning om stadsbidraget blir återkommande för
kommande år.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen.
Ärendet
I Pajala har vi under 2019 möjlighet att rekvirera statsbidrag för höjning av befintlig
habiliteringsersättning samt för att bibehålla den nivå på habiliteringsersättning som
tidigare höjts med hjälp av stadsbidrag. Det ska dock tas med att vi i dagsläget inte
har möjlighet att bibehålla den ersättningsnivån statsbidragen skulle innebära 2020,
om det inte utgår nya möjligheter till statsbidrag för nästa år.
Vi får bara rekvirera pengar för höjning av ersättning eller för att bibehålla tidigare
höjning av ersättning och bara för det med beslut enligt LSS.
Vi har för 2019 budgeterat 171 000 kr för habiliteringsersättning, för SAVO,
Arbetscentrum och Dagcenter. Vi har möjlighet att rekvirera ytterligare 214 781 kr i
statsbidrag. Om vi utgår ifrån Klippans skrivning ovan skulle ett riktmärke vara att
samtliga, under resterande del av 2019, får en habiliteringsersättning på 102
kr/heldag och 51 kr/halvdag. Enligt beräkning baserat på budget 2019 skulle detta
innebära att hela stadsbidraget om 214 781 kr skulle användas.
Siffrorna är preliminära då det är svårt att räkna exakt utifrån att fler insatser kan
tillkomma eller förändras. Det kan därför vara bra att rekvirera hela beloppet och
betala igen de pengar som blir över.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-18.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

