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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2019-08-29, kl. 13.00 – 15.45

Beslutande

Irene Lundholm (KD)
Karin Svarvare (S)
Ann-Sofie Henriksson (SjV)
Inga-Lill Ängsund (V)

Övriga deltagande

Maggie Falk, tf. sektorchef
Bengt-Ola Mörtlund, utredare Stöd och omsorg § 27

Utses att justera

Inga-Lill Ängsund

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2019-09-05 kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................
Anna Uusitalo

Ordförande

..............................................................................................
Irene Lundholm

Justerare

...................................................................

Paragrafer 25 - 28

Inga-Lill Ängsund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
uppsättande

2019-09-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...................................................................
Anna Uusitalo
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Datum för anslags nedtagande

2019-09-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

§ 25
Chefsrapport
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet lägger informationen med godkännande till
handlingarna.
Ärendet
Tf. sektorchef lämnar chefsrapport.
- Sommaren 2019
- Trygghetsboende
- Särskilt boende
- Trygghetslarm, beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-10
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

§ 26
Delårsbokslut 2019
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet lägger informationen med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Tf. sektorchef föredrar delårsbokslut 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse.
Redovisning stöd och omsorg.
Verksamhetsberättelse.
_____
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

§ 27
Information om Procapita/Lifecare/IBIC/Bistånd i timmar
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet lägger informationen med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Verksamhetschef tillsammans med utredare informerar hur arbetet med olika
arbetsplattformar och brukare fungerar.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

§ 28
Stipendier inom vård och omsorgsutbildningen
Stöd- och omsorgsutskottets beslut
Stöd- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att,
1. införa ett stipendium för att premiera en eller flera studenter från vård och
omsorgsprogrammet i Pajala vid examinationstillfället.
2. fastställa Stipendium som uppgår till 3 000 kr tilldelas endast en stipendiat.
3. fastställa kriterier enligt nedan
a. Bra bemötande och samverkan med brukare och arbetskamrater.
b. Lyhörd samt förmåga till empati för andra människor
c. Gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem.
d. Goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för
brukaren på ett positivt sätt.
e. En god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till
brukarna och personer i deras omgivning.
4. fastställa att val av stipendiater ska utses av utbildningsansvarig vid Lapplands
gymnasium i Pajala kommun.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Förfrågan har inkommit från Lapplands Gymnasium i Pajala om Stöd och
omsorgssektorn i Pajala kan tänka sig att betala ut ett stipendium för att premiera
en eller flera studenter från vård och omsorgsprogrammet. Flera av övriga LKF
kommuner gör detta.
Detta för att göra vård och omsorgsprogrammet mer attraktiv samt även Pajala
kommun som arbetsgivare. Det är idag brist på undersköterskor inom Pajala
kommun.
Socialnämnden i Gällivare har tidigare beslutat att till examination vårtermin
årligen premiera en eller flera studenter från vård och omsorgsprogrammet vid
Lapplands gymnasium. Val av stipendiater ska utses av utbildningsansvarig vid
Lapplands gymnasium. Stipendium uppgår till 3 000 kr som tilldelas en eller delas
om det är fler som ska premieras.
Lapplands Gymnasium lämnar förslag på kandidat/kandidater från de som
examineras från vård och omsorgsprogrammet under avslutningsterminen till
socialförvaltningen i Gällivare samt utifrån nedanstående kriterier:
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2019-08-29

§ 28 forts.
• Bra bemötande och samverkan med brukare och arbetskamrater.
• Lyhörd samt förmåga till empati för andra människor
• Gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem.
• Goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för brukaren
på ett positivt sätt.
• En god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna
och personer i deras omgivning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ängsund (V) föreslår nedanstående med förtydligande av punkt 2, att fastställa att
stipendium uppgår till 3 000 kr tilldelas endast en stipendiat samt att Stöd- och
omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att,
1. införa ett stipendium för att premiera en eller flera studenter från vård och
omsorgsprogrammet i Pajala vid examinationstillfället.
2. fastställa att Stipendium uppgår till 3 000 kr som tilldelas en eller delas om det
är fler som ska premieras.
3.
a.
b.
c.
d.

fastställa kriterier enligt nedan
Bra bemötande och samverkan med brukare och arbetskamrater.
Lyhörd samt förmåga till empati för andra människor
Gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem.
Goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för
brukaren på ett positivt sätt.
e. En god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna
och personer i deras omgivning.
4. fastställa att val av stipendiater ska utses av utbildningsansvarig vid Lapplands
gymnasium i Pajala kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-19.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Sektorchef vid sektor stöd och omsorg
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