PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-14

Plats och tid

Folkets hus Pajala, 2020-04-14, kl. 09.00 – 09.30

Beslutande
Ledamöter

Ulrica Hammarström (S)

Sida

1(6)

Roland Karlsson (S)

Johny Lantto (FrS)
Linda Jonsson (V)
Leif Gramner (KD)
Anita Sköld (M)
Ann-Sofie Henriksson (SJV)

Övriga deltagande
Ersättare
Tjänstemän

Mervi Kostet, tf. sektorchef Stöd och omsorg, § 43

Utses att justera

Linda Jonsson och Roland Karlsson

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

43-44

Sixten Olli
Ordförande

................................................................................... ……………………………...
Ulrica Hammarström

Justerare

............................................ ………………………………….. .........................................
Linda Jonsson

Roland Karlsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Datum för anslags
uppsättande

2020-04-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

....................................................................
Sixten Olli

Justerandes sign

Datum för anslag
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-05-12

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-14

Ärenden

Justerandes sign

§ 43

Plan för öppnande av Covid-19 avdelning

§ 44

Revidering av reglementen för nämnder och styrelser gällande
sammanträden på distans.

Utdragsbestyrkande

Sida

2(6)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-14

Sida

3(6)

§ 43
Plan för öppnande av Covid-19 avdelning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunstyrelsen tillskjuter medel för att öppna en tillfällig covid-19 avdelning
i nuvarande korttidsboendets lokaler på Älvbacka
2. att kommunstyrelsen ger sektorn för stöd och omsorg i uppdrag att snarast flytta
över verksamheten till Kunskapssmedjans lokaler, gamla 18+ boendelokaler.
3. att kommunstyrelsen ger sektorn för stöd och omsorg i uppdrag att inventera och
återkomma med budget för nödvändiga investeringar för korttidsboendet.
Årendet
Tf. sektorchef informerar om plan för öppnande av Covid-19 avdelning.
Coronavirus har med sin spridning fått konsekvenser som ingen av oss kunde
förutspå. Normala ansvarsfördelningar mellan sjukvårdshuvudmannen och
kommunen rubbas och vi måste lösa problem tillsammans. Lösningar som blir
gällande under den tiden Pandemin pågår men är nödvändiga för
kommunmedborgarnas hälsa och säkerhet.
Stöd och omsorgssektorn har utifrån Region Norrbottens medicinska
inriktningsbeslut angående den förstärkta hemsjukvården jobbat med alternativa
lösningar för att möta behovet av vårdplatser för covid-19 smittade brukare från
hemsjukvården i ordinärt boende. En förskjutning av ansvarsfördelningen som i
normala fall tillfaller sjukvården dvs regionen. För att slutna vårdens platser skall
räcka till skall vi tillsammans under pandemitiden genom den lokala samverkan
stärka hemsjukvården i Pajala kommun.
För att minska äldres kontakter med sjukhus är förslaget att covid-19 brukare från
ordinärt boende vårdas på en egen avdelning som drivs i kommunens regi med
förstärkning från Regionen. Brukare som insjuknar i covid-19 och bor på kommunens
särskilda boende skall vårdas inom sina boendeenheter. Detta för att minimera flytt
och kunna prioritera platserna för brukare från ordinärt boende.
Budget
Utgår man från den befintliga bemanningen vid full beläggning på nuvarande
korttidsboendet är årsbudgeten på den enheten ca 6 000 tkr dvs ca 500 tkr/månad.
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§ 43 forts.
Utgår man att covid-19 avdelning skulle kunna vara på plats den 1 maj och igång över
sommaren 2020 tom 1 september skulle den totala kostnaden vara uppe i ca 2 500 tkr.
Eftersom personalen flyttas tillfälligt från ordinarie verksamhet kommer anställningar
vara tidsbegränsade och kostnaden upphör då anställningen avslutas.
Flyttas den nuvarande korttidsboendet till nya lokaler behövs en del investeringar
vilket sektorn återkommer till. En inventering av vad som finns tillgängligt från bl a
det tillfälliga korttidsboendet på Ängsbacken samt andra enheter behövs. Summa på
investeringar kan därmed inte göras i detta dokument.
Sektorn för stöd och omsorg föreslår kommunstyrelsen
Att kommunstyrelsen tillskjuter medel för att öppna en tillfällig covid-19 avdelning i
nuvarande korttidsboendets lokaler på Älvbacka
Att kommunstyrelsen ger sektorn för stöd och omsorg i uppdrag att snarast flytta över
verksamheten till Kunskapssmedjans lokaler, gamla 18+ boendelokaler.
Att kommunstyrelsen ger sektorn för stöd och omsorg i uppdrag att inventera och
återkomma med budget för nödvändiga investeringar för korttidsboendet.
_____
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§ 44
Revidering av reglementen – Deltagande på distans vid ammanträden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. sammanträden i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder kan genomföras på
distans som ett komplement till fysiskt deltagande, under förutsättningar som
anges nedan.
2. Det inte är möjligt att fatta beslut genom att förslag till beslut godkänns via e-post
eller telefon (per capsulam) i styrelser och nämnder.
3. Nämnder och styrelser får, utöver det som anges i detta beslut, närmare bestämma
vad som ska gälla vid deltagande på distans.
4. Beslutet gäller samtliga nämnder och styrelser i Pajala kommun från och med
2020-04-14.
Deltagande på distans vid sammanträden för nämnder och styrelser kan enbart ske
under följande förutsättningar:
1. Att ordföranden har bestämt att deltagande får ske på distans i samband med
ifrågavarande sammanträde.
2. Deltagare på distans vid sammanträde, i realtid, kan se och höra varandra på lika
villkor.
3. Lokalen är beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud, att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.
4. Ledamot som vill delta på distans meddelat önskemål till kommunkansliet via epost till kommun@pajala.se senast sju (7) dagar innan planerat sammanträde,
eller senast den dagen tillkännagivande/ kallelse till sammanträde skickats ut till
ledamöterna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Slutligt beslut fattas av fullmäktige.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 24 § kommunallag (2017:725) besluta till vilken
utsträckning ledamöter kan delta på distans vid sammanträde. Deltagande på distans
ska ske under de förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen. Det är
möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta enligt 6
kap. 24 § kommunallagen. Om fullmäktige fattat beslut om möjligheten att delta på
distans, är det som regel ordföranden för nämnd eller styrelse som sedan avgör om
närvaro ska ske på distans vid aktuellt sammanträde. Deltagande på distans ska ske
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§ 44 forts.
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt 5 kap. 16 § kommunallagen.
Deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett
komplement till fysiskt deltagande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. sammanträden i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder kan genomföras på
distans som ett komplement till fysiskt deltagande, under förutsättningar som
anges nedan.
2. Det inte är möjligt att fatta beslut genom att förslag till beslut godkänns via e-post
eller telefon (per capsulam) i styrelser och nämnder.
3. Nämnder och styrelser får, utöver det som anges i detta beslut, närmare bestämma
vad som ska gälla vid deltagande på distans.
4. Beslutet gäller samtliga nämnder och styrelser i Pajala kommun från och med
[DATUM].
Deltagande på distans vid sammanträden för nämnder och styrelser kan enbart ske
under följande förutsättningar:
1. Att ordföranden har bestämt att deltagande får ske på distans i samband med
ifrågavarande sammanträde.
2. Deltagare på distans vid sammanträde, i realtid, kan se och höra varandra på lika
villkor.
3. Lokalen är beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud, att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.
4. Ledamot som vill delta på distans meddelat önskemål till kommunkansliet via epost till kommun@pajala.se senast sju (7) dagar innan planerat sammanträde,
eller senast den dagen tillkännagivande/ kallelse till sammanträde skickats ut till
ledamöterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderade reglementen
_____
Slutligt beslut expedieras
Samtliga ledamöter och ersättare för styrelser och nämnder inom Pajala kommun
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