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ÖVERKALIX

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

KOMMUN
Sociala omsorgsutskottet
Su§4i
Information socialchef, övriga tjänstemän samt ordförande

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Jenny Liljebäck socialchef informerar från MAS verksamhet angående
Basal hygien, rutiner och klädregler kommunens resultat 2010-2019
Jenny Liljebäck socialchef informerar från sitt verksamhetsområde, se bilaga 1
Leif Nilsson (s) ordförande i sociala omsorgsutskottet informerar
angående "Byte av reglerutrustningen till ventilationsanläggningarna på
Brännagårdens avdelningar Ljungstigen och Mosstigen, samt installation av
komfortkyla i vissa allmänna utrymmen på Brännagården"

,,Justerares signatur

?

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-05-16

Sociala omsorgsutskottet
Su§ 42

Dnr 186-2018

Ekonomi

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Uppdra till Jenny Lilj ebäck socialchef att köpa in systemverktyg Jotib

Bakgrund
Budgetuppföljningen för april är inte klar, ekonomikontoret har haft en
personalomsättning som gör att de förändrar upplägget för uppföljningen.
Återkommer med prognos så snart den är klar och föreslår att vi går igenom den vid
nästa sammanträde, 13/6.
Jotib har presenterat sin affärsidé och på vilket sätt de kan hjälpa våra verksamheter att
få grepp om ekonomin och framförallt bemanningen. De erbjuder ett
budgetuppföljningsunderlag som ger varje verksamhet en bättre översikt av
kostnaderna och hur olika åtgärder kan påverka budgeten. Kostnaden är för år 1211000
ler. Varje månad kommer en konsult upp och gör budgetuppföljning med oss och
ekonom gemensamt. Skapar en samsyn och en förståelse. År två kan man fortsätta med
glesare konsultträffar.
Med tanke på de utmaningar vi står inför, med ett ekonomiskt underskott, behov av
omfördelning av olika insatser och rätt till heltid, samtidigt som vi ska sänka
kostnaderna ytterligare, så tror jag att detta skulle kunna ge oss ett bättre grepp om
ekonomin. Har fått återkoppling från två referenser, Haparanda och Gagnef som både
gjort stora besparingar som de tillskriver Jotib en stor del i. Men de lyfter framförallt
den förändring av förhållningssättet och syn på ekonomi och bemanning som man
genomgår

Beslutsunderlag
1. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2018-11-15 § 4
2. Konselcvensbeslcrivning inom äldreomsorgen, 2018-11-30, se Dnr 186-2018
Protokollsutdrag t i l l :
-Jenny Liljebäck, socialchef

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-05-16

Sociala omsorgsutskottet
Su § 43

Dnr 301-2019

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning
Bakgrund
Översyn av riktlinjerna för förslcrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden
och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till
förändringar.
Inför år 2019 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i
samverkan mellan vårdgivare i Norrbottens län. Förslaget tas fram av
representanter från länets kommuner och Region Norrbotten.
Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens förskrivare
ingår inte i uppdraget.
Enligt strategin förr patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län sker
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan
har skett vid tre möten under året. Organisationerna har inget att invända
mot förslagen inför 2019.
Förslag för år 2019 innehåller förtydliganden och ändringar av
förskrivningsrätt som innebär förbättringar för förskrivaren att göra
individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten, för ökad
patientsäkerhet. Tydlighet är också viktig så att ändamålsenliga produkter
upphandlas.
Dokumentet riktlinjer for förskrivning av hjälpmedel 2019 publiceras på
hjälpmedelsportalen.
Beslut
- att förtydligande och förändringar fastställ
- att rekommendera kommunerna att anta2oi9 års riktlinjer för förskrivning
av hjälpmedel för personer med funlctionsnedsättning

..^Tusterares signatur
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Sammanträdesdatum

Sociala omsorgsutskottet

Beslutsunderlag
i. Slcrivelse, 2019-04-01, se Dnr 301-2019

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-05-16

Sociala omsorgsutskottet
Su§44

Dnr 321-2019

Ansökan om bidrag föreningen gränslösa läger
Sociala omsorgsutskottet beslutar

-

Avslå ansökan om bidrag föreningen gränslösa läger

Bakgrund

Utomhus yr snön, men vi planerar för fullt för sommaren, vilket i Suaningi
naturligtvis betyder Gränslösa Läger. "Hur länge tänker ni hålla på" är det
många som frågar. Det enkla svaret är dock att vi inte ger upp, så länge vi ser
vilken stor betydelse lägret har för våra deltagare. V i märker att många av dem
lever upp under dessa sommardagar och minns dem med glädje under resten av
året.
Utan givmilda människor, som med ett varmt hjärta stöttar vårt arbete, skulle
lägret förstås inte kunna genomföras. V i är därför mycket tacksamma för allt
stöd vi fått under årens lopp och hoppas att Ni även i år har möjlighet att bidra
till dess finansiering. N i är också hjärtligt välkomna att besöka oss under lägret,
som kommer att äga rum den 10 -19 juli. Det skulle glädja oss att få visa att Era
bidrag verkligen är till glädje och nytta för våra deltagare.
Överkalix kommun är positiv till bidragsansökan men i dagsläget befinner sig
vår kommun i ett svårt ekonomiskt läge där många fler föreningar som ni vill
att vår kommun ställer upp ekonomislct för att bistå med hjälp i olika
sammanhang men med hänsyn till kommunens ekonomiska situation så
beslutar sociala omsorgsutskottet att avslå ansökan om bidrag

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2019-04-08, se Dnr 321-2019
Protolcollsntdrag till:
-Föreningen Gränslösa läger

, '<Tusterares signatur
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ÖVERKALIX
KOMMUN
Sociala omsorgsutskottet
Su§45

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-16
Sn Dnr 186-2018, Ks Dnr 72-2019

Framtidens äldreboende

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Föreslå kommunstyrelsen att upprätta samt att uppdra till Rune Blomster
teknisk chef en bostadsförsörjningsplan där plan för framtidens äldre
boende ingår

-

Föreslå kommunstyrelse att uppdra till Rune blomster teloiiskchef samt
Anna-Greta Brodin kommundirektör att leda arbetet med plan för nytt
äldreboende

Bakgrund
Föreligger arbete med utredning av äldreboende.
Jenny Liljebäck socialchef har utarbetat förslag till äldreboendeutredningen:
"Strategisk plan för boende för äldre
Utreda och arbeta med frågan i två steg.
Stegi
Göra en djupare analys av behovet av särskilt boende platser,
trygghetsboendeplatser.
Fokus biståndsbedömning, gemensamma rilctlinjer i Östra
Utveckling av hemtjänsten (Trygghetskameror - minska långa resor)
Samverkan med region och kommuner i Östra Norrbotten.
Steg 2
Omvandling till biståndsbedömt trygghetsboende
Framtagande av plan för äldreboende i Överkalix"
Beslutsunderlag
1. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2018-11-15 § 5
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-01-14 §4
3. Skrivelse, 2019-03-21 se Dnr 72-2019
4. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-03-21 § 23
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KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-16

Sociala omsorgsutskottet
Su § 46

Dnr 15-2018

Ej verkställda gynnande beslut 190101-190331

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmälctige avseende ej verkställda gynnande beslut 20190101-20190331
Bakgrund
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till
fiinlctionshindrande, LSS slcyldighet att Icvartalsvis till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunernas revisorer rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från
beslutsdatum, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts inom tre
månader.
Förslag till beslut

-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 190101-190331

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2019-05-16, se Dnr 2019

/Justerares signatur
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ÖVERKALIX
KOMMUN
Sociala omsorgsutskottet
Su § 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-16

Dnr 409-2019

Yttrande - tillfälligt serveringstillstånd

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Ställa sig positiv med förbehållet att det sköts enligt gällande lagar och regler

Bakgrund
River After ansöker om tillfälligt serveringstillstånd att servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på matservering i Blåskoleparken i
samband med av billdubben Rat Pack Cruisers anordnad bilträff den 21 juni.
Området för serveringen kommer att vara avgränsat med stängsel. Livemusik
kommer att spelas både under dagen och på kvällen. Serveringstider: 11.00 17.00 samt 21.00 - 02.00 Bilagor: Bilaga 1 - Ansökan om serveringstillstånd med
ritning
Förslag till beslut
Ställa sig positiv med förbehållet att det sköts enligt gällande lagar och regler.

Beslutsunderlag
1. River After ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 2019-05-07, se Dnr 4092019

Protokollsutdrag till
-Delges Kommunstyrelsen
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
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ÖVERKALIX
KOMMUN
Sociala omsorgsutskottet
Su§48

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-16

Dnr 369-2019

Yttrande - tillfälligt serveringstillstånd
Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Ställa sig positiv med förbehållet att det sköts enligt gällande lagar och regler

Bakgrund
Jockfalls turist och konferensanläggning AB ansöker om tillfälligt
serveringstillstånd gällande för servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering inom marknadsområdet under
Överkalix sommarmarloiad 2019 (2019-07-19 - 2019-07-21). Ingen underhållning
med uppträdande planeras. Serveringstider: 19 och 20 juli - klockan 11.00 23.00,15 juli - klockan 11.00 -17.00
Bilagor: Bilaga 1 - Ansökan om serveringstillstånd med ritning
Förslag till beslut

Ställa sig positiv med förbehållet att det sköts enligt gällande lagar och regler.

Beslutsunderlag
1.
Jockfalls turist och konferens anläggning AB ansökan om tillfälligt
Protokollsutdrag till
serveringstillstånd,
-Delges Kommunstyrelsen2019-04-24, se Dnr 369-2019
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-05-16

Sociala omsorgsutskottet
Su § 49

Dnr 434-2019

Ansökan om bidrag BRIS

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Avslå ansökan om bidrag från BRIS

Bakgrund
Föreningen Bris region Norrbotten ansöker om 5000 ler i bidrag från Överkalix
kommun.
Överkalix kommun är positiv till bidragsansökan men i dagsläget befinner sig vår
kommun i ett svårt ekonomiskt läge där många fler föreningar som ni vill att vår
kommun ställer upp ekonomiskt för att bistå med hjälp i olika sammanhang men
med hänsyn till kommunens ekonomiska situation så beslutar sociala
omsorgsutskottet att avslå ansökan om bidrag.
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse 2019-05-15, se Dbe 434-2019

Protokollsutdrag t i l l
-BRIS

i

. Justerares signatur
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KOMMUN
Sociala omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-16

Su § 50
Beslut med stöd av delegation

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Lägga informationen med godkännande till handlingarna samt delge beslutet
till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Delegeringslista IFO 20190321-20190315
2. Delegationslista 20190321-20190315

Protokollsutdrag till:
-Delges kommunstyrelsen

Justerares signatur

