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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2020-03-12, kl. 13.00 – 16.30

Beslutande

Irene Lundholm (KD)
Ann-Sofie Henriksson (SjV)
Karin Andersson (S)
Johny Lantto (FrS)
Inga-Lill Ängsund (V)

Övriga deltagande

Mervi Kostet, tf. sektorchef stöd och omsorg §§ 8-13
Eva Esberg (KD)
Emilia Hawkins, ekonom §§ 9, 11
Eva Ersson, MAS § 11
Marlene Videkull, MAS § 11
Pia Pudas, chef hälsa och sjukvård §§ 9, 11, 14
Maggie Falk, verksamhetschef § 13

Utses att justera

Inga-Lill Ängsund (V)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2020-03-18 k. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................................
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Inga-Lill Ängsund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2020-03-12

Datum för anslags
uppsättande

2020-03-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärende

Justerandes sign

§8

Chefsrapport

§9

Budgetuppföljning

§ 10

Avgift gällande korttidsplatser

§ 11

Patientsäkerhetsberättelse 2019

§ 12

Ombyggnadsplan äldres boende

§ 13

Information brandtillsyn Gläntan

§ 14

Redovisning projekt Intensiv rehab
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§8
Chefsrapport
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Tf. sektorchef för stöd och omsorg lämnar chefsrapport.
-

Verksamhetsstyrning
Workshop om trygg hemgång den 24 april
Kvalitetsdagen 3 april
Handlingsplan gällande våld i nära relationer
Mötesplatsen LSS
Info om Coronavirus utifrån pandemiplanen

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§9
Budgetuppföljning
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Tf. sektorchef tillsammans med ekonom informerar om budget.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 2020.
Resultat, budget 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 10
Avgift gällande korttidsplatser
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:
1. revidera rutiner gällande information om platstilldelning och fattade beslut,
2. se över avgifterna gällande korttidsvistelse,
3. återrapportering till utskottet under hösten 2020.

Ärendet
Pajala kommun Stöd och omsorgsutskott har 11 fasta platser för korttidsboende.
Platserna används till att verkställa beslut om korttidsvistelse för personer som bor i
ordinärt boende. Besluten kan variera i tid och placering samt tilldelning av platser
sker i boråd som samlas 1 gång i veckan.
Brukarna betalar en avgift för korttidsvistelsen. Avgiften består av omvårdnadsavgift
samt en avgift för mat och förbrukningsvaror. Om den som har ett korttids beslut får
ett särskilt boende beslut under den tiden som personen vistas på korttidsboendet,
detta kallas mellanboende och personen blir kvar i avvaktan på permanent
boendeplats. Brukarna betalar samma avgift som de som vistas på korttidsvistelse
vilket i sig är en lägre avgift än om de skulle bo på särskild boende.
Redovisning av hanteringen av avgiften på korttidsboende
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår att stöd och omsorgsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att.
1.

revidera rutiner gällande information om platstilldelning och fattade beslut,

2.

se över avgifterna gällande korttidsvistelse,

3.

återrapportering till utskottet under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-04.
_____
Protokoll skickas till
Sektorchef, stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 11
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta
patientsäkerhetsberättelsen 2019.
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
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-04.
Patientsäkerhetsberättelse 2019.
_____

Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Medicinskt ansvarig sköterska, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 12
Ombyggnadsplan äldres boende
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. göra revideringar i tidigare beslut om äldreboendestruktur enligt förslag i
ombyggnadsplan äldres boende.
2. ge stöd och omsorgssektorn och Pajalabostäder i uppdrag ett arbeta vidare med:
- kostnadskalkyl
- aktivitets och tidsplan
- förslag till genomförande
3. därefter ta ställning till ny plan för äldres boende.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunfullmäktiga har 2017-12-11 § 132, antagit plan för äldres boende. Av olika
anledningar har investeringarna i detta stoppats och planen har förändrats. Ett förslag
för ombyggnadsplan äldres boende har tagits fram av politiska ledamöter i stöd och
omsorgsutskottet. Förslaget innebär att ombyggnation av Tallgårdens återstående 5
trygghetsboendeplatser ej ska genomföras. Inga förändringar av boendena
Rönngården, Tärendö och Asphemmet Junosuando.
Gamla Lyckans lokaler bygga om till trygghetsboende. Björkkullen, Pajala avvecklas
som äldreboende och byggs om till trygghetsboende. 8 servicelägenheter på
Ängsbacken förändras till äldreboendeplaster.
Dagverksamheten i Ängsbackenslokaler flyttas till nuvarande Dagcenters lokaler i
samma byggnad efter dagcenters flytt till nya lokalen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår att Stöd och omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen att
1.

göra revideringar i tidigare beslut om äldreboendestruktur enligt förslag i
ombyggnadsplan äldres boende,

2.

anta ombyggnadsplan äldres boende,

3.

ge stöd och omsorgssektorn och Pajalabostäder i uppdrag ett arbeta vidare med:
- kostnadskalkyl
- aktivitets och tidsplan
- förslag till genomförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 12 forts.
Lantto (FrS) och Ängsund (V) föreslår att Stöd och omsorgsutskott föreslår
kommunstyrelsen att:
1.

göra revideringar i tidigare beslut om äldreboendestruktur enligt förslag i
ombyggnadsplan äldres boende.

2.

ge stöd och omsorgssektorn och Pajalabostäder i uppdrag ett arbeta vidare med:
-

3.

kostnadskalkyl
aktivitets och tidsplan
förslag till genomförande

därefter ta ställning till ny plan för äldres boende.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att stöd och omsorgutskottet
bifaller Lanttos och Ängsunds förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-31.
Ombyggnadsplan.
Protokoll Kommunfullmäktige 2017-12-11 § 132.
_____

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 13
Information brandtillsyn Gläntan
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna.

Ärendet
Räddningstjänsten i Pajala har den 10 februari 2020 gjort brandtillsyn enligt 5 kap. 2
§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Vid tillsynen framkommer det att
Gläntans korttidsboende har allvarliga brister gällande brandskyddet, på grund av att
det inom verksamheten finns flertal personer som inte själv kan sätta sig i säkerhet vid
brand, samt att såväl det organisatoriska som det byggnadstekniska brandskyddet inte
uppfyller de krav som ställs för den verksamhet som bedrivs.
Region Norrbotten som fastighetsägare och Pajala kommun som hyresgäst och
ansvarig för verksamheten åläggs att vidta åtgärder snarast möjligt dock senast 202012-31.
Redovisning av åtgärder föredras av Maggie Falk Verksamhetschef
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-04.
FA 2020.
TA 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Stöd och omsorgsutskottet

2020-03-12

§ 14
Redovisning projekt Intensiv rehab
Stöd och omsorgsutskottets beslut
Stöd och omsorgsutskottet har tagit del av informationen som läggs till handlingarna
och meddelas kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet
Pajala kommun har genomförd projektet Intensiv rehab under hösten 2018. Projektet
visar goda resultat genom att intensiv och målinriktad rehabilitering leder till
minskade omvårdnadsbehov. Genom resursförstärkning på rehabiliteringspersonal
har insatserna hos brukare med stora omvårdnadsbehov kunnat minskats.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (KD) föreslår att utskottet har tagit del av informationen som läggs till
handlingarna och meddelas kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-04.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

