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Beslutande Ledamöter 
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Carina Tornberg (S),  vice ordförande 
Maria Edfast (S) 
Stefan Granlund (C) 

 
Anneli Nilsson (V) 

   
 

Övriga närvarande Jenny Liljebäck, socialchef 
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Britt-Marie Veräjä, IFOchef § 53 
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Justerare Anneli Nilsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2022-08-31 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 53-57 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Cenneth Pettersson  

 Justerare 

  

 Anneli Nilsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Sociala omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-01 Datum då anslaget tas ned 2022-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Socialas verksamhets arkiv 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Su § 53 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

 Sociala omsorgutskottet beslutar 

Godkänna informationen     

Bakgrund 

Britt-Marie Veräjä och Jenny Liljebäck informerar om personalsituationen 

 

Jenny Liljebäck socialchef informerar om 

Aktuellt läge 

Sommaren 2002  

Situationen i hemtjänsten besvärligast, flyttat insatser till externa/interna 
verksamheter, vilket har fungerat väl. Personal har tagit på sig många extra 
pass/flyttat semester inom samtliga vård och omsorgsverksamheter, men 
framför allt inom äldreomsorg. 
Rekryteringar 

Enhetschef medicinska teamet tillsatt fr.o.m. 1 september, Brännagården 
enhetschef annonsera på nytt, arbetsterapeut pågår, fysioterapeut har vi 
anställt.  

Utannonsering av tjänster - undersköterskor kommer att genomföras, särskilt 
till hemtjänst där vi saknar personal för att täcka aktuellt behov.  

Sjuksköterskor, säkerställa att annons alltid finns ute.  
Nytt säbo 

Arbete med nytt Säbo pågår; påbörjat ”ramprogram” eller ”funktionsprogram”  

 

Har lämnat en del första uppgifter till företaget som ska börja titta på möjlig 
ritning för nybyggnation 

 

Monica Larsson, enhetschef Tallviksgården medverkar och informerar om sin 
verksamhet, bemanning samt ekonomi.    
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Su § 54 Dnr 2022-000615 

Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220401-
20220630 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige     

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.    
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Su § 55 Dnr 2022-000616 

Budgetuppföljning 2022 kvartal 2 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Uppmana till verksamheterna att fortsätta arbeta mot en budget i balans. 

 

Återkomma med rapport till sociala omsorgsutskottets nästkommande 
sammanträde     

Bakgrund 

Föreligger Delårsprognos 2022-06-30 för sociala omsorgsutskottets 
verksamhet. 

 Ansvar  Bokslut  Årsbudget     Årsprog   Avvikelse 

2021         2022                2022 

Förvaltningschef 9 685 12 323 11 523      800 

Enhetschef - IFO 11 925 10 649 11 349     -700 

Enhetschef, 
Brännagården 

25 490 23 675 24 335     -660 

Enhetschef, 
Tallviksgården 

24 364 24 227 24 677     -450 

Enhetschef, 
hemtjänsten 

14 477 16 327 17 906   -1 579 

Enhetschef, 
omsorgen 

5 491 4 898 7 858   -2 960 

Enhetschef, 
omsorgen boende 

12 871 13 134 13 134          0 

Medicinska teamet 15 055 14 516 15 579   -1 063 

Arbetsmarknad och 
integration 

-3 125 2 434 -396    2 830 

Summa 116 233 122 183 125 965 -3 782 
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Prognosen visar på ett underskott på -3782 tkr. 

Kommentarer till prognosen: 

Förvaltningschef:  

För 2022 planerades budget för dubbla verksamhetssystem. Pga förskjutning 
av tidplan kommer sannolikt inte dubbla kostnader att utfalla under 2022. 
Vakanser inom ledning medför även viss minskning av kostnader för 
personal. 

IFO: 

Ökade kostnader med anledning av tillkomna placeringskostnader. 

Brännagården: 

Västgården avslutad under kvartal 1, Covidutbrott som medfört merkostnader 
för personal samt material under kvartal 1. Rekrytering av chef pågår. 

Det finns en överkapacitet inom nattbemanningen under första halvåret, med 
anledning av stängning av en avdelning. Natten har omfördelats till 
hemtjänsten varpå denna kostnad kommer att hamna inom hemtjänsten 
framledes. 

Tallviksgården:  

Covidutbrott som medfört merkostnader för personal samt material under 
kvartal 1. Låg vikarietillgång medfört övertidsarbete för personal. Något ökade 
hyreskostnader Regionen. 

Hemtjänsten:  

Här har det skett en förändring i behov av personal utifrån beviljade insatser. 
Fler personer har behov av mer omfattande insatser. Behovet av bemanning 
har under första delåret ökat. Nattbemanningen har utökats till två personal 
varje natt, utifrån att fler personer har behov av insatser nattetid. Dock 
kvarstår kostnader för beredskap under uppsägningstiden, till och med 
augusti månad. Månadskostnad för leasingbilar, högre drivmedelspriser 
påverkar även kostnaderna. 

Omsorgen P-ass:  

Vid årets start tillkommit ett beslut om personlig assistans som ej inryms i 
budget, kostnad för insatsen är motsvarande underskottet, ca 2 mkr årligen. 
under kvartal 2 utökades omfattningen, vilket innebär att den totala 
kostnaden för detta ärende är 2,5 mkr årligen. Vidare har ärenden avslutats, 
men personalkostnader har bestått under uppsägningstid. 

Medicinska Teamet:  

Vakanta tjänster (sjuksköterska) och ledigheter (arbetsterapeut) har medfört 
och medför fortsättningsvis ökade kostnader i form av bemanning från 
konsultbolag. Prognos avser fortsatt behov av bemanningssjuksköterskor 
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under hela året, baserat på behoven under delår 1. Chefstjänst har varit 
vakant under delår 1. 

Arbetsmarknad:  

Bidrag högre än budgeterat, har även erhållit ett tillfälligt stöd om ca 1,1 mkr. 

 

Förslag till åtgärder: 

Eftersom man har gjort översyn och minskat de kostnader som går att minska 
under många år, så är den stora delen att fortsätta minska antalet särskilt 
boendeplatser och omfördela budget till insatser inom ordinärt boende. 

Andra åtgärder som arbetat aktivt med är att minska övertidsarbete och 
konsultkostnader genom rekrytering och se över sysselsättningsgrad, 
schemaplanering m.m. 

Införande av digital utveckling kommer att effektivisera arbetet, inledningsvis 
i hemtjänsten    
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Su § 56 Dnr 2022-000631 

Gemensamma riktlinjer för missbruks och 
beroendevården samt psykiatrin i Överkalix kommun 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Uppdra till Britt-Marie Veräjä att revidera redaktionella ändring i dokument 

 

Att föreslå kommunstyrelsen att anta de gemensamma riktlinjerna för 
missbruks och beroendevården samt psykiatrin i Överkalix kommun      

Bakgrund 

En arbetsgrupp med representanter från kommunens Socialtjänst, 
vuxenpsykiatrin och primärvården har fått uppdrag att utveckla ett förslag på 
samarbetsdokument som kan reglera övergripande samarbetsformer kring 
psykisk ohälsa och missbruks- och beroendevården i Överkalix kommun. 
Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och 
förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Överkalix kommun, 
samt psykiatrin i Östra Norrbotten, kan samarbeta och avgränsa sitt arbete 
kring målgrupperna. Riktlinjerna sammanfattas under samma rubriker som 
de nationella riktlinjerna har upprättat:  

• prevention och tidiga insatser 

• bedömning och dokumentation 

• psykosocial behandling och läkemedelsbehandling 

• särskilda individer med missbruks- och beroendeproblematik 

• samsjuklighet 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta om att ge förslag åt 
kommunstyrelsen att anta de gemensamma riktlinjerna.    
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Su § 57 Dnr 2022-000646 

Hemtjänsten 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Påbörja utvecklingsarbete samt anta åtgärdsplan för hemtjänsten 

 

Uppföljning av utvecklingsarbete rapporteras till sociala omsorgsutskottets 
sammanträde 13 oktober 2022     

 

Bakgrund 

Föreligger åtgärdsplan för hemtjänsten (arbetsmaterial för verksamheten).     

 

 


