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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

Plats och tid

2020-05-07

Kommunförvaltningen, 2020-05-07, kl. 13.00 – 15.30

Beslutande
Ledamöter

Irene Lundholm (KD), via videolänk
Ann-Sofie Henriksson (SjV)
Inga-Lill Ängsund (V)
Johny Lantto (FrS)
Eva Esberg (KD)

Övriga deltagande
Ersättare

Anita Sköld (M)

Tjänstemän

Mervi Kostet, sektorchef stöd och omsorg
Emilie Hawkins, ekonom § 16, via videolänk
Marlene Videkull, MAS § 17

Utses att justera

Johny Lantto

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2020-05-13 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare
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Anna Uusitalo
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Irene Lundholm
Justerare
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Johny Lantto
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 15
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.
-

Samverkan med facken
Avlastande samtal till anhöriga
Rekryteringar
Ny sektorchef för stöd och omsorg

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 16
Ekonomi Q1 2020
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
Sektorchef tillsammans med ekonom informerar om resultat för kvartal 1 (Q1) 2020.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning Q1 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 17
Information Covid-19
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
Sektorn arbetar med olika insatser för att möta eventuellt kommande behov inom stöd
och omsorgsverksamheter när det gäller smittspridning av covid-19. Sektorns alla
verksamheter för statistik över sjuk personal, insjuknade brukare med lindriga och
allvarliga förkylningssymtom samt över testningar. All skyddsutrustning inventeras
kontinuerligt för att möta behovet av skydd vid genomförda riskanalyser. Sektorn
arbetar även i samverkan med Region Norrbotten för att öppna en covid-19 enhet för
de brukare som bor i ordinärt boende och insjuknar i covid-19. Kriterier för intagning
på covid-19 enhet har tagits fram i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS och medicinskt ansvarig läkare, MAL.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 18
Korttidsplatser
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar att:
1.

ge i uppdrag till sektorchef att ta fram underlag gällande kostnader i samband
med korttidsverksamhet som presenteras på kommande utskott.

2.

ge sektorn för stöd och omsorg i uppdrag att se över hur förändringen gällande
korttidsverksamhet påverkar äldres boendestruktur.

Ärendet
Under förberedelser till öppnande av covid-19 enhet i anslutning till Hälsocentralen
har sektorn arbetat med olika alternativet för placering. För att minimera flytt av
permanent boende brukare är alternativet att flytta Gläntan till Lyckans gamla lokaler
på Kunskapssmedjan det mest optimala. Lokaler står tomma och kan med relativt små
åtgärder vara ändamålsenliga för korttidsverksamhet. Lokalens utformning skulle
även kunna ge korttidsverksamheten den flexibiliteten som man behöver för att
minimera kostnaderna sektorn har till Regionen i medicinsk färdigbehandlade. Att
flytta korttidsverksamheten till Lyckans gamla lokaler permanent påverkar antalet
platser för trygghetsboende och de långsiktiga effekterna i äldreboendestrukturen
behöver således noteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28.
_____

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 19
Prioriteringsplan vid vikariebrist
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna.

Ärendet
En uppföljning av beslut taget i stöd och omsorgsutskottet 2020-01-23 § 8, Behov av
vikarier inom äldreomsorgen.
Behovet av vikarier är stor inom sektorns verksamhetsområden äldreomsorg och LSS.
Stöd och omsorgsutskottet har gett sektorn i uppdrag att göra en prioriteringsplan när
inte bemanningen går att lösa. I och med den pågående Pandemin har sektorn gjort
kontinuitetsplaner för att tydliggöra prioriteringsordningen när det gäller insatser
inom äldreomsorgen samt LSS verksamhet.
Planerna anger en prioritering om 20–40% av personalstyrkan inte kan ersättas på
grund av vikariebrist. Verksamheten påverkas på kort sikt och ordningen tydliggör
vilka insatser skall prioriteras i vilken ordning.
Den långsiktiga påverkan i områden där sektorn har haft problem med
personalbemanning kräver ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning. Sektorn
jobbar med utbildningsanordnare med olika riktade insatser till exempel information
till gymnasieprogram, mässor, branschråd samt sociala medier. Arbete som tar tid och
har små omedelbara effekter på kompetensförsörjningen. Kvalitetsdagen och det
utåtriktade arbetet inom sektorn är även ett medvetet sätt att synliggöra de olika
yrken som finns och där det finns behov av personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28.
Protokoll Stöd och omsorgutskottet 2020-01-23 § 8.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-05-07

§ 20
Konsekvensbeskrivning budget 2021
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår budgetberedningen anta konsekvensbeskrivning
budget 2021 för stöd och omsorgsutskottet.
Ärendet
Konsekvens redovisning av stöd och omsorgssektorn budget 2021 samt budgetprocess
2021.
Sektor Stöd och service har fått i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av den
förändringsbudget som är antagen. Sektorn visade under 2019 ett bokslut på
+ 700 tkr. Prognosen för Q1 för 2020 prognostiserar ett underskott på 2 300 mkr.
Åtgärder för en budget i balans för helåret 2020 handlar om de förändringar som
skapas med flytten av korttidsverksamhet till Lyckans gamla lokaler. Stängning av den
ofinansierade tillfälliga korttidsverksamheten samt minskade kostnader för medicinsk
färdigbehandlade.
Ramförändringen för 2020 med 1 000 mkr utökning för rehabiliteringssatsningen
kommer att innebära en minskning av kostnader för hemtjänst samt fördröja inflödet
till särskildboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04- 28.
_____

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

