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Su § 28 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-Mari Veräjä IFO-chef: information om att Beredskap IFO lokalt 
kollektivavtal kommer att tecknas och även överenskommelse   

Cenneth Pettersson (s) ordförande information om studiebesök Haparandas 
nybyggda särskilda boende 

-- 

Jenny Liljebäck socialchef informerar om: 

Personlig assistans enl LSS och SFB assistansersättning- skillnaden 

- LSS: kommunen utreder och beviljar. Kommunen betalar hela assistansen. 
Över 20 h grundläggande behov-anmälan till Försäkringskassan, som då 
utreder frågan och tar beslut. Kommer de fram till att det är över 20 h 
grundläggande behov – beviljas den enskilde assistansersättning. Om inte 
kvarstår kommunens beslut så länge skäl för omprövning inte föreligger. 

- SFB: Försäkringskassan utreder efter ansökan/anmälan. Beviljar om mer än 
20 h i grundläggande behov. Kommunen betalar de 20 första h, 
Försäkringskassan står för resterande kostnader. 

Särskilda boendeplatser -2 lediga platser, 2 personer med bifall har erbjudits 
plats och tackat nej.  

ca 5 ansökningar som utreds fn (bedömning ej klar) 

Pågående rekrytering  

Rekryterar flera chefstjänster parallellt inom verksamhetsområdet, samt 
personal till medicinska teamet och vikarier till vård och omsorg. 

Sommaren: bemanningen svårt att få ihop. Det arbetas för att kunna lösa det. 
Sannolikt kommer bemanningsundersköterskor att behövas i några 
verksamheter.  

---- 
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Cenneth Pettersson (s) ordförande information om vad som gäller för 
trygghetslarm för boende 

--- 

 
Anna-Lena Bjälmsjö chef och arbetsmarknad och integration medverkar och 
informerar övergripande om sin verksamhet, flyktingverksamheten, 
resurspoolen, arbetsmarknad väntar på nya tvätteriet, arbetsmarknad som 
jobbar med varuhemsändning, fritidsbanken,  
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Su § 29 Dnr 2022-0001845.12 

Träffpunkt 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottet 20220324 § 27 beslutade att Uppdra till Jenny 
Liljebäck socialchef att utreda samt återkomma till dagens sammanträde med 
omvärldsspaning för att se hur andra kommuner gör när det gäller 
Träffpunkter. 

 

Se nedan svar efter omvärldsspaning: 

Träffpunkt omvärldsspaning länet: 

Boden ingen egen träffpunkt, ger bidrag till förening 

Kalix ingen egen träffpunkt, föreningsbidrag via Kultur och Fritid 

Arvidsjaur -Träffpunkt via boendestöd/missbruk till de som är beviljad insats. 

Jokkmokk- ingen träffpunkt 
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Su § 30 Dnr 2022-0002745.1 

Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220101-
20220331 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till 
funktionshindrande, LSS skyldighet att kvartalsvis 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.  

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga ej versktällda beslut kvartal 1 2022 
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Su § 31 Dnr 2022-0002772.4 

Konsekvensanalys budget 2023 (SU) 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna information av innehåll konsekvensanalys 2023 för sociala 
omsorgsutskottets verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Liljebäck redogör för konsekvensanalysbudget 2023 (SU) genom 
föreslagen ram för sitt verksamhetsområde. 

Konsekvensen kommer färdigställas och presenteras till KS 16/5 och därefter 
kommer ordförande ha budgetdialog. Konsekvensen delges även vid 
nästkommande utskott 
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Su § 32 Dnr 2022-0002752.4 

Ekonomiprognos kvartal 1 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna budgetuppföljning för sociala omsorgsutskottet.  

 

Uppdra till verksamhetsansvariga att arbeta för att upprätthålla en budget i 
balans genom att omprioritera medel inom sin verksamhet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiprognos 2022-03-31 sociala omsorgsutskottet kvartal 1 2022. 
Prognosen pekar på ett underskott på – 3,6 miljoner kronor 

 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning kvartal 1 
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Su § 33 Dnr 2022-0002205.6 

Rekommendation från Norrbottens Kommuner styrelse 
att anta riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Att i enlighet med Norrbottens kommuners styrelse föreslå kommunstyrelsen 
att anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden 

och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till 

förändringar. 

    

Beslut 

-att rekommendera kommunerna att för år 2022 anta riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

 

Beslutsunderlag 

Beslut om rekommendation från Norrbottens kommuners styrelse,  

Protokoll Polsam 21-12-01 

Beslut Riktlinjer förskrivning hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Bilaga: Förslag till Riktlinjer 
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Su § 34 Dnr 2022-0002765.8 

Basal hygien egenkontroll 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

- Hänskjuta ärendet till social omsorgsutskottets sammanträde 24 maj 2022  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Föreligger information Följsamhet till basala hygienrutiner i sociala 
omsorgsutskottets verksamheter, åtgärdsplan 2021, revidering 2022.  

Då systemet har uppdaterats behöver verksamheten återkomma vid 
nästkommande utskott med presentation enligt egenkontroll. 
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Su § 35 Dnr 2022-0002785.8 

Redovisning av inkomna avvikelser gällande 
läkemedelshantering samt uppföljning handlingsplan 
avseende läkemedelshantering 

Beslut 

 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

Godkänna redovisning av läkemedelsavvikelser och  

Uppdra till socialchefen att återkomma med redovisning kring åtgärdsplan 
avseende läkemedelshantering till sociala omsorgsutskottets nästkommande 
sammanträde 24 maj 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Enligt sociala omsorgsutskottets plan för egenkontroll ska 
läkemedelsavvikelser redovisas 2 gånger årligen till utskottet och 
kommunstyrelsen. Samt i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. 
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Su § 36 Dnr 2022-0001825.6 

Trivselfrämjande åtgärder vid trygghetsboende 
Västgården 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Bjälmsjö enhetschef medverkar och informerar om reparationen 
på trygghetsboende Västgården som pågår. Boendet kommer vid 
färdigställande att ha 18 platser, det finns kö på intresseanmälda till boendet.  

Nuvarande trivselåtgärder är idag provisoriska och kommer att färdigställas 
när allt är klart. Arbete med fixa till gemsamhetsutrymmena pågår och 
enhetschef bedömer att de ska vara klara till juni månad 2022.  Även utomhus 
kommer det att ordnas till med nya utemöbler mm 
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Su § 37 Dnr 2022-000357 

Turordningslistor 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att förhandlingar genomförs och återkopplas till sociala omsorgutskottets 
sammanträde 16 juni 2022 gällande turordningskrestar inom vård och 
omsrog.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen 2021-09-13 § 109 beslutade att uppdra till socialchef att 
tillsammans med berörda organisationer ta fram/förhandla separata 
turordningslistor. 

Socialchef informerar att uppdraget finns inom de sju punkter som har 
beslutats om i underlag ”återkoppling undersköterskor i vård och omsorg” 
dnr 439-2020 (punkt fem) och enligt tidplan ska genomföras under 2022.  
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Su § 38 Dnr 2022-0003585.10 

Utveckling av socialförvaltning 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna redovisning av utvecklingsplan av socialförvaltningen 

 

Sociala omsorgsutskottet önskar att socialchef förtydligar att utskottets 
viljeriktning med den övergripande utvecklingen inom verksamhetsområdet 
är att prioritera kvarboende i ordinärt boende. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Liljebäck redovisar genom ett arbetsmaterial utvecklingsplan 
socialförvaltningen 
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Su § 39 Dnr 2022-0003615.2 

Ersättning för familjehem 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Att anta höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda 
ersättningsnivåerna föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga 
(under 20 år när placeringen inleds) där placeringar påbörjas från dag för 
kommunstyrelsens beslut och i avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre 
ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s rekommendationer för ersättning till 
familjehem åter följas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättning familjehem 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 
anta höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda 
ersättningsnivåerna föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga 
(under 20 år när placeringen inleds) där placeringar påbörjas från dag för 
kommunstyrelsens beslut och i avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre 
ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s rekommendationer för ersättning till 
familjehem åter följas.  

Bakgrund till förslaget  

Sedan lång tid har Överkalix kommun, liksom som landets övriga 
socialtjänster, mött stora utmaningar i att rekrytera familjehem och tvingats 
använda konsulentverksamheter för att täcka behovet av familjehem. Detta 
medför förhöjda placeringskostnader jämfört med om familjehem i större 
omfattning kunde rekryteras direkt av kommunen. Orsaken till att 
familjehem väljer att gå till konsultverksamheter i stället för till kommunerna 
beror dels på den högre graden av stöd och tillgänglighet som de möter från 
konsultbolagen, dels på högre arvoden till familjehemmen.  

För att förbättra kommunens rekryteringsläge pågår idag ett arbete med att 
utbilda personal i handledning för familjehem. Verksamheten har också gått 
ut med annonsering för att försöka rekrytera familjehem och några 
intresseanmälningar har inkommit, därutöver är en plan för kontinuerliga 
rekryteringsinsatser framtagen. I rekryteringsmaterial går vi ut med att 
familjehem har möjligheten att kontakta socialjouren för hjälp och stöd i 
akuta situationer. Vidare har arbete med rutiner som säkerställer att 
familjehemmen får den hjälp och det stöd de behöver i uppdraget påbörjats.  
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Att närmare kunna matcha konsultbolagens ersättningsnivåer är en 
ytterligare faktor för att kunna rekrytera fler familjehem i kommunal regi 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förslag ”Ersättning familjehem” 
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Su § 40 Dnr 2022-000362 

Riktlinjer anhörigstöd IFO 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till sociala omsorgsutskottets sammanträde  24 maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag riktlinjer för anhörigstöd inom IFO 

 

Inom Socialnämndens ansvarsområde ingår enligt Socialtjänstlagen (SoL) ge 
stöd för de personer som vårdar en närstående och anhöriga som i övrigt har 
behov av stöd på grund av en närståendes sjukdom eller funktionsvariation.  

Förslag till riktlinje har utarbetats för att reglera hur anhörigstödet ska 
tillämpas inom Överkalix kommun. Riktlinjen är nämndens vägledande 
principer för det stöd som de anhöriga har rätt till. Syftet med riktlinjen är att 
vara ett stöd för verksamheternas och anhörigkonsulenternas arbete samt för 
att säkerställa att det sker ett likvärdigt anhörigstöd oavsett vilken 
verksamhet som ger stödet. Denna riktlinje innefattar ej anhörigstöd för 
äldre. 

 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 
anta riktlinjerna enligt förslag  

 

Socialchef och IFO-chef önskar komplettera riktlinje gällande anhörigstöd för 
äldre och personer med funktionsvariation och återkomma med riktlinje vid 
nästkommande sammanträde.  

 

 

 

 

 


