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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 2, torsdagen den 15
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Beslutande

Leif Nilsson (s)
Cenneth Pettersson (s)
Stefan Granlund (c)
Maria Edfast (s)
Sofie Hällström (v)
Ej tjg ers. Carina Tornberg (s)
Ej tjg.ers. Tea Pahikka Aho (s)

Övriga deltagare

Ted Sandin, socialchef
Lille-Mor Eriksson, Administratör

Utses att justera

Cenneth Pettersson (s)

Justeringens plats och
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Socialförvaltningen

Sekreterare

Lille-Mor Eriksson

Agnes Engström,
Biståndshandläggare
Jenny Liljebäck, enhetschef IFO
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ANSLAG/BEVIS
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Su§2

Information från tjänstemän
Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Jenny Liljebäck chef för individ och familjeomsorgen medverkar och
informerar från sin verlcsamhet. IFO har a en "ordförande kedja" för akuta
ärenden. Varje fredag innan sociala omsorgsutskottet har sitt sammanträde
fmns överväganden att läsa på social expedition.
IFO, individ och familjeomsorgen i Överkalix är bäst i Sverige, enligt
undersökning av Svenskt Näringslivrapport Januari 2017Produlctivitetspotentioal för kommunal sektor
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Su§3

Dnr 184-2018

Taxor och avgifter inom socialas verksamhetsområde
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Anta taxor och avgifter inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde efter föreslagna ändringar i dokument:
70 kr/tim.
Hemtjänst
12 kr/ var 10 :e minut
Varje påbörjad timme
55 ler /måltid
Måltider
Avgifter för städ/tvätt
250 kr/tim
Inköp
250 kr/månad
Trygghetslarm
1000 kr
Förlust av Iarmknapp
Faktisk kostnadsdebitering
Ej återlämnat larm
80 kr/dygn
Korttidsboende
120 kr/dygn
Korttidsboende, mat
Avlösning i hemmet mindre än 10 tim.Ingen avgift
Avlösning i hemmet mer än 10 tim. 70 ler/tim
300 k r / m å n
Hemsjulcvård
Avg hemsjukvårdpatienter
250 kr/besök
Avg hembesök
55 ler/portion
Dagverksamhet, kost
1840 kr
Garantibelopp, ensamstående
1590 kr
Garantibelopp, makar

-

Uppdra till tekniska kontoret att genomföra hyresförhandlingar

Bakgrund
Ted Sandin socialchef samt Agnes Engström, samt biståndshandläggare informerar
om förslag på taxor och avgifter inom socialtjänstens område.

Jusjtérafessignatur
1/
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Dnr 185-3018

Budget 2019 och plan 2020/2021 socialas verksamhetsområde
Sociala omsorgsutslcottet beslutar
-

Uppdra till socialchef att fortsätta undersöka samt inkomma med förslag
för beredskap/jour för Lifecare samordnad planering

-

Uppdra till socialchef att undersöka behovet av nattpatrull med
trygghetskamera samt hur verksamheten organiseras och startas upp

-

Uppdra till socialchef att fortsätta arbetet med ärendet och ta fram förslag
till åtgärder, konselcvensanalys och riskbedömning som skall presenteras
vid nästa sociala omsorgsutskottets sammanträder 29 november k l 09.00

Bakgrund
Vid utskottets sammanträde presenterade socialchefen förslag till åtgärder för
att klara nödvändiga besparingar.
I samband med budget 2019 diskuterade möjligheten med nattpatrull med
trygghetskamera.
Sociala omsorgsutskottet dislcuterar bl.a om följande:
-

att om beslut om att vakanshålla äldreboende platser så behövs en
fördjupad analys genomföras. Detta då det även påverlcar antalet
korttidsplatser, rehabinsatser, hemtjänstinsatser. Vilka skulle effekterna av
trygghetskamera bli. Hur många äldreboendeplatser idag slculle kunnat
vara trygghetsplatser samt det såg ut för 5 år sedan.

-

Behov av nattpatrull med trygghetskamera ta fram förslag, hur behovet är
samt hur kommunicerar vi ut till medborgare

-

Västgården, trygghetsboende. Ny-, till- eller ombyggnad. Vakanshålla
platser på BG. Kortbo, räcker det med 4 platser
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-

Beredskap/jour för Lifecare samordnad planering, Ted Sandin socialchef
informerar att arbetet redan är påbörjat

-

Diskussion engagemang hos medarbetare??

ProtolcoUsutdrag till:
-Ted Sandin Socialchef

erares signatur
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Dnr 186-2018

Framtidens äldreboende
Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Att sociala omsorgsutskottet ska utgöra arbetsgrupp "framtida
äldreboende"

-

Att uppdra till tekniska kontoret att komplettera framtagna förslag med
förslag där ny fastighet inrymmer samtliga boendeformer

-

Uppdra till telcniska kontoret att utarbeta ett förslag för ett hus med
samtliga boendeformer

Bakgrund
Arbetsgruppens arbete med att ta fram förslag redovisas
för framtida boendeformer inom äldreomsorgen
I samband med budget 2019 diskuterade möjligheten med nattpatrull med
trygghetskamera.
Sociala omsorgsutskottec diskuterar om följande:
-

att om beslut om att stänga äldreboende platser så behövs en fördjupad
analys genomföras. Detta då det även påverkar antalet korttidsplatser,
rehabinsatser, hemtjänstinsatser. Vilka skulle effekterna av
trygghetskamera bli. Hur många äldreboendeplatser idag skulle kunnat
vara trygghetsplatser samt det såg ut för 5 år sedan.

Protokollsutdrag till:
;Ted Sandin socialchef
-Kenneth Sköld, teknisk chef
-Per Larsson, fastighetschef
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Su§i4
Beslut med stöd av delegation
Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Lägga informationen med godkännande till handlingarna samt delge beslutet
till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Delegeringslista IFO 2018-10-17-2018-11-ig
2. Delegationslista 2018-10-17-2018-11-12

