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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2021-01-28

Ärende

Justerandes sign

§1

Chefsrapport

§2

Information om förstärkt rehabiliterande arbetssätt

§3

Remissvar gällande ny socialtjänstlag

§4

Delgivning remissvar till utredning för Rutavdrag för äldre

§5

Erbjudande om plats på särskild boende

Utdragsbestyrkande

Sida

2(7)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2021-01-28

§1
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
Information kring Covid- 19
Medicinskt färdigbehandlade
Ledningsorganisation
Omvärldsanalys 2022
Information om inkommen stadsbidrag
Samverkan mellan alla kommuner i Norrbotten

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2021-01-28

§2
Information om förstärkt rehabiliterande arbetssätt
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Verksamheten har jobbat med att ta fram en plan för införandet av förstärkt
rehabiliterande arbetssätt i hemmet. Verksamheten har för detta ändamål fått
ramutökning för vilken det är anställt en legitimerad arbetsterapeut och en
legitimerad fysioterapeut. Planen är nu att fullt ut implementera det arbetssätt som
verksamheten har provat under 2 tidigare projekt, vid dessa 2 projekt har bra
resultat uppnåtts. Resultaten har visat sig som mycket positiva för den enskilda
individen, genom att individer har kunnat återgå till sitt eget hem, minskade insatser
från hemtjänst samt uppskjutet behov av att flytta in på kommunens särskilda
boenden vilket även är positivt för verksamheterna i Stöd och Omsorgssektorn.
Tanken med arbetssättet är att jobba i multiprofessionella team, med arbetsterapeut,
biståndshandläggare, distriktssköterska, enhetschef, fysioterapeut och
omvårdnadspersonal. Att man jobbar utifrån ett personcentrerat arbetssätt där den
enskilda individen och dennas behov är i fokus. Man kommer att jobba utifrån
SMARTa mål för individen (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och
Tidsatta). Då detta ska bli ett arbetssätt som används permanent i verksamheten
kommer det att ske kontinuerliga utvärderingar så att arbetssättet blir det optimala
för individerna som är med men även är verksamhetsanpassat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-27.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet
§3

2021-01-28
Dnr. KS.2021.22 75

Remiss angående ny socialtjänstlag
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår i sitt yttrande att:
1.

hemtjänstinsatser och korttidsboende ej skall vara möjligt att erhålla utan
föregående behovsprövning,

2.

kommunen skall erhålla ersättning från staten för uppkomna merkostnader
avseende nya kompetensbehov,

3.

texten ”på annat sätt” i samtal med barn ej tas bort.

Ärendet
Nuvarande socialtjänstlag (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002 och bygger
till stora delar på 1980 års socialtjänstlag (1980:620). Socialtjänstlagen är tänkt att
var en målinriktad ramlag med både skyldigheter för kommunen och rättigheter för
den enskilde. Kommunerna skall ges förhållandevis stort utrymme vid tillämpning
en och möjliggör till lokala anpassningar genom riktlinjer. Lagen skall även ge frihet
vid val av tillvägagångssätt och möjliggöra hänsynstagande till den enskildes behov
och önskemål. I syftet att underlätta tillämpningen och göra lagen lättare att förstå
föreslår utredningen att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen.
Pajala kommun är remissinstans till en ny socialtjänstlag - hållbar socialtjänst.
Remissyttrandet ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 februari 2021.
SAS (Socialt ansvarig samordnare) föredrar förslag till remissvar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-27.
Remiss 2020-09-30.
Remissvar 2021-01-22.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Sektorchef stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet
§4

2021-01-28
Dnr. KS.2021.23 759

Delgivning remissvar till utredning för Rutavdrag för äldre
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Pajala kommun har mottagit inbjudan att lämna synpunkter på Rut-utredningens
slutbetänkande ”Rutavdrag för äldre”. Remissvar ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 22 januari 2021. Slutbetänkandet behandlar frågan
om en särskild ordning gällnade rutavdrag för äldre.
Inget i slutbetänkandet bedöms medföra några konsekvenser för kommunens arbete
med äldreomsorg. Avseende kommunens möjlighet att erbjuda servicetjänster till
äldre enligt 2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
erbjuder Pajala kommun inte denna typ av servicetjänster. Dock har undertecknad
ett uppdrag att framgent se över möjligheten att erbjuda servicetjänster i form av
medborgarservice då efterfrågan antas finnas bland äldre i Pajala kommun. I detta
slutbetänkande föreslås äldre få möjlighet att köpa servicetjänster av olika slag av
privata aktörer med rutavdrag. Detta kan medföra att fler privata aktörer som
erbjuder servicetjänster etablerar sig i Pajala kommun för att tillmötesgå den
efterfrågan som antas finnas bland de äldre i Pajala kommun.
Pajala kommun avger remissvaret att Pajala kommun inte har något att erinra mot
utredningens förslag till lagändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-18.
Remiss 2020-10-07.
Remissvar 2021-01-20.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2021-01-28

§5
Erbjudande om plats på särskild boende
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra i
riktlinjerna gällande biståndsbedömning till särskilt boende utifrån individens
behov.
Ärendet
När biståndshandläggare gör bedömning av individen och det framkommer att
individen är i behov av omsorg på kommunens särskilda boenden och beslut fattats
om detta, blir individen erbjuden en plats.
Individen har rätt att tacka nej till platsen och får då avvakta på nytt erbjudande.
Behovet tillgodoses då för individen som bor i ordinärt boende av hemtjänsten.
Individen som är på korttidsverksamheten och tackar nej till erbjuden plats skulle
rent teoretisk kunna åka hem med utökade hemtjänstinsatser. Den platsen som
individen har tackat nej till, erbjuds vidare till annan biståndsbedömd individ och
platserna fylls på.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-28.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

