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Underskrifter 
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 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Cenneth Pettersson  
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 Maria Edfast  

 
 ANSLAG/BEVIS 
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Su § 41 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Cenneth Pettersson (s) ordförande: 

-Frågor angående bostadsanpassning, bilpark leasingbilar samt frågor om 
anställningar mm. 

------ 

Jenny Liljebäck socialchef informerar om: 

 

Sommaren och semesterperioderna är mycket oroande ur 
bemanningssynpunkt. Inte alla semestervikariat tillsatta. Sommaren kommer 
att innebära ökade kostnader för bemanning (via sommaravtal, erbjudande 
om extra pass och bemanning via bemanningsföretag). 

 

Hemtjänsten, som har det tuffast inför semestern, har succesivt vuxit och vi 
är i ett läge där verksamheten kommer att utökas. 

------ 

Kerstin Engström, enhetschef Brännagården informerar om deras 
verksamhet, semesteravtal, budgeten för Brännagården där priser på 
förbrukningsvaror har stigit. 

------ 

Sociala omsorgsutskottet avslutar mötet med en titt på Trygghetsboendet 
Västgården där enhetschef Anna-Lena Bjälmsjö deltar.  
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Su § 42 Dnr 2022-0002772.4 

Konsekvensanalys budget 2023 (SU) 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna information av innehåll konsekvensanalys 2023 samt budgetförslag 
2023 för sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

 

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

Konsekvensen har presenterats till KS 16/5 och därefter kommer ordförande 
ha budgetdialog 3o maj. Konsekvensen delges även vid dagens utskott 

 

Genomgång av budgetförslag 2023 
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Su § 43 Dnr 2022-0002785.8 

Redovisning av inkomna avvikelser gällande 
läkemedelshantering samt uppföljning handlingsplan 
avseende läkemedelshantering 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Föreslå till kommunstyrelsen att godkänna redovisad uppföljning av 
handlingsplan avseende läkemedelshantering.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 genomförde PwC på uppdrag av kommunens revisorer en 
granskning av läkemedelshanteringen. I granskningen framkom ett antal 
förbättringsområden som Kommunstyrelsen besvarade 2020-02-10 med 
protokoll KS § 17, innehållande tjänsteskrivelse med återkoppling kring dessa 
förbättringsområden.  

 

Utifrån dessa punkter togs en handlingsplan fram för att säkra 
läkemedelshanteringen.  

 

Föreslå till kommunstyrelsen att godkänna redovisad uppföljning av 
handlingsplan avseende läkemedelshantering.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan, redovisad till Sociala omsorgsutskottet 2020-12-10 (DNR 2020-
881). 

Uppföljning av handlingsplan maj 2022  

Återkoppling gällande förbättringsområden i granskning av 
läkemedelshantering 
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Su § 44 Dnr 2022-0002765.8 

Basal hygien egenkontroll 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna redovisning av resultat från Punktprevalensmätning (PPM) basal 
hygien, vecka 11-12 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har under de senaste åren arbetat aktivt med att förbättra 
följsamheten till basala hygienrutiner. Följsamheten till basala hygienrutiner 
mäts årligen på olika sätt, genom PPM, självskattning, uppföljning med enkät 
samt hygienrond i enlighet med egenkontrollplan. Här presenteras resultat 
för PPM genomförd under v 11-12 2022, mätningen sker över hela landet vid 
denna tidpunkt.  

 

Förslag till beslut 

Godkänna redovisning av resultat från Punktprevalensmätning (PPM) basal 
hygien, vecka 11-12 2022.  

 

 

Beslutsunderlag 

Resultat av PPM basal hygien Överkalix v. 11-12 2022 
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Su § 45 Dnr 2022-0004365.8 

Patientsäkerhetsverktyg 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Föreslå till kommunstyrelsen att besluta om att implementera och tillämpa 
analysverktyg för patientsäkerhet med tillhörande genomförande stöd.  

 

Att implementering påbörjas under 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nationellt har man tagit fram en handlingsplan för patientsäkerhet som 
huvudmannen, Överkalix kommun, bör arbeta utifrån för att öka 
patientsäkerheten. Från denna handlingsplan bör kommunen ta fram en egen 
handlingsplan samt integrera patientsäkerhetsarbetet med 
arbetsmiljöarbetet. Detta kan genomföras genom Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR’s) analysverktyg för patientsäkerhet med tillhörande 
genomförandestöd för utveckling av patientsäkerhetsarbete i kommunen. 
Därför föreslås att detta ska implementeras och tillämpas inom sociala 
omsorgsutskottets verksamheter, med start under året 2023. 

 

Föreslå till kommunstyrelsen att besluta om att implementera och tillämpa 
analysverktyg för patientsäkerhet med tillhörande genomförande stöd.  

 

Att implementering påbörjas under 2023. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsverktyg – underlag för beslut 

Film gällande patientsäkerhetsverktyget (länk finns i ovan nämnda bilaga) 
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Su § 46 Dnr 2022-0004565.2 

Beslut om bedömning av ekonomiskt bistånd avseende 
tillfälligt utökat bostadsbidrag 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att besluta om att tillfälligt utökad bostadsbidrag för barnfamiljer ej ska 
medräknas om inkomst vid bedömning av rätt till försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Regeringen har föreslagit att barnfamiljer med bostadsbidrag ska erhålla ett 
tidsbegränsat tilläggsbidrag under tiden 2022-07-01 – 2022-12-31. 
Omfattningen ska uppgå till 25% av det beviljade bostadsbidrag per månad, 
och maximalt 1325 kr per månad. Syftet är att underlätta för barnfamiljer med 
låga inkomster att klara av sina levnadsomkostnader till följd av höjda priser 
vad gäller exempelvis livsmedel, el och drivmedel etc. De höjda priserna ökar 
risken för att många hushåll och då speciellt barnfamiljer med låga inkomster 
ska få en mer ansträngd ekonomi.  

De som utöver att vara beroende av bostadsbidrag även är i behov av 
ekonomiskt bistånd kommer ej att få ta del av tilläggsbidraget om detta 
medräknas som inkomst vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd. 
Samtliga inkomster som exempelvis bostadsbidrag är att betrakta som 
inkomster – vid en sådan bedömning skulle det ekonomiska biståndet minska 
i samma omfattning som tilläggsbidraget uppgår till varmed risk för ökad 
ansträngd ekonomi skulle fortgå. Antalet hushåll med barn som innehar 
bostadsbidrag uppgår till mellan 3 – 5 stycken per månad.  

Förslag till beslut 

Att besluta om att tillfälligt utökad bostadsbidrag för barnfamiljer ej ska 
medräknas om inkomst vid bedömning av rätt till försörjningsstöd. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ingen ekonomisk konsekvens för kommunen. Barnfamiljerna säkerställs i 
högre gran genom att förslaget till beslut antas en skälig levnadsnivå.  

 

 

 


