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SU § 1 Dnr 2023-000007 

Information sociala omsorgsutskottet  

 

Beslut 

 Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen    

 

Bakgrund 

Cenneth Pettersson ordf. sociala omsorgsutskottet: 

Möte på Brännagården december 2022, Niclas Hökfors kommunstyrelsens 
ordförande samt Veronica Andersson kommunal medverkar. 
 
Jenny Liljebäck socialchef: 
 
Aktuellt läge  
Fortsatt ansträngt med bemanning, ont om vikarier i flera verksamheter 
 
Enhetschef Brännagården börjar 23/1-23 
Brännagården. Förslag att byta ett boenderum mot ett annat rum, 
kostnadsutredning måste genomföras innan eventuell förändring. 
 
Sommarplaneringen- tagits emot olika i verksamheterna. Sammanställning av 
svar från personal har ej ännu genomförts. 
 
Arbetsmiljö 
 
Medicinska teamet- konsult har anlitats för att bland annat arbeta med 
arbetsmiljön. En stor del består i att rekrytera sjuksköterskor, fysioterapeut 
och arbetsterapeut för att säkerställa ordinarie bemanning. 
 
Övriga verksamheter- tung vårdtyngd på boendena, tar in extra bemanning 
vid behov och om det finns vikarier att tillgå. Personalen upplever sin 
arbetsbelastning som tung.  
 
Verksamhetssystem 
Påbörja arbetet för planerat införande i april. Införandeprojektet med Pulsen 
påbörjas efter sommaren. 
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Brandtillsyner 
 
Omsorgen Älvens gruppbostad har fått föreläggande att ordna en 
utrymningsväg.  kommer att ske under 2023. Tillsyn gjord på Tallviksgården 
och planers till Brännagården när ny chef är på plats. 
 
Serviceenhet 
 
-Gett uppdrag till verksamhetsutvecklare och enhetschef att se över möjlighet 
att inrätta en serviceenhet som hanterar serviceinsatser inom olika 
verksamheter, exempelvis Brännagården (se över brukartvätt samt städ av 
lokaler) och Hemtjänsten (inköp, matdistribution, städ) 
 
- Om förändring beslutas att genomföras är utgångspunkten omfördelning av 
personalbudget från verksamheterna som arbetsuppgifterna flyttar till den 
verksamhet som tar över i nuläget.  
 
IFO och Öppenvård: 

Britt-Marie Veräja enhetschef IFO, informerar om sin verksamhet,  
Öppenvård vård Bryggans verksamhet. 
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SU § 2 Dnr 2023-000014 

Budget sociala omsorgsutskottet 2023 

 

Beslut 

 Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Tagit del av/godkänt information om fördelning av internbudget 2023. 

Bakgrund 

Föreligger information gällande fördelning av internbudget 2023. 

 

Förslag till beslut 

Tagit del av information om fördelning av internbudget 2023.    

Beslutsunderlag 

Fördelning internbudget 2023     
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SU § 3 Dnr 2022-000845 

Verksamhetsplan 2023 

 

Beslut 

 Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna information av verksamhetsplan 2023 för sociala 
omsorgsutskottets verksamhetsområde  

Underlaget är fortfarande under arbete – vad gäller att lägga in rätt aktiviteter 
för 2023. På grund av vakanser inom chefsled har inte alla aktiviteter 
uppdaterats från föregående år. Det kommer vara reviderat till 
verksamhetsplan går upp till Kommunstyrelsen för godkännande 

Bakgrund 

Föreligger Verksamhetsplan 2023 (sociala omsorg)    

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2023 Sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde     
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SU § 4 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende 

 

Beslut 

Sociala omsorgutskottet beslutar 

 

Godkänna informationer avseende Framtidens äldreboende     

Bakgrund 

Jenny Liljebäck Socialchef informerar om arbetet med Framtidens 
äldreboende    

Beslutsunderlag 

Socialchefens information angående framtidens äldreboende     
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SU § 5 Dnr 2022-000946 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning 2023 

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att föreslå Kommunstyrelsen att besluta enligt förslag från Norrbottens 
kommuners styrelse och anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning år 2023."[Skriv text här]"      

Bakgrund 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning är gemensamma för Region Norrbotten och 
Norrbottens kommuner. Riktlinjerna grundas på den för länets kommuner 
och Region Norrbotten gemensamma hjälpmedelspolicyn som beslutats 2013. 
Riktlinjerna revideras årligen.  

Översynen för år 2023 innehåller förtydliganden och förändringar som är 
viktiga för att förskrivaren ska kunna göra individuell behovsprövning och 
samt för att ändamålsenliga produkter upphandlas. Sammantaget innebär 
revideringarna ingen förändring av kostnader.  

Norrbottens kommuners styrelse har 2022-12-01 beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning år 2023. 

 

Att sociala omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt 
förslag från Norrbottens kommuners styrelse och anta Riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning år 2023.    

Beslutsunderlag 

Beslut § 66 Styrelse 2022-12-01 Riktlinjer hjälpmedel funktionsnedsättning 
2023 

Beslut § 49 Politisk samverkansberedning 2022-11-02 Riktlinjer hjälpmedel 
funktionsnedsättning 2023 

Bilaga Förslag 2023 Riktlinjer hjälpmedel funktionsnedsättning 2023     
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SU § 6 Dnr 2023-000005 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20221001-
20221231 

 

-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. 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20221001-
20221231 

 

-Delge beslut till kommunfullmäktige    

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2022         
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SU § 7 Dnr 2023-000017 

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 
2022  

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att godkänna redovisning av extern kvalitetsgranskning av 
läkemedelshantering 2022.     

Bakgrund 

Föreligger extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt 
gällande föreskrifter. 

 

Föreslår att sociala omsorgsutskottet godkänner redovisning av extern 
kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2022.    

Beslutsunderlag 

Redovisning av Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande 
föreskrifter. Sammanställning av enkätsvar avseende läkemedelshantering i 
samband med extern läkemedelsgranskning. 
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SU § 8 Dnr 2022-000713 

Läkemedelsavvikelser 

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att tacka för informationen samt uppdra till socialchef samt Mas att 
återkomma med färdigställd analys och handlingsplan kring följsamhet till 
rutiner gällande läkemedelshantering, avikelshantering och delegering av 
läkemedel vid kommande sammanträde, den 23 mars 2023. 

 

Uppdra till socialchef att omfördela medel för att köpa alternativt leasa 
digitala läkemedelsskåp till särskilt boende.  

 

     

Bakgrund 

Bakgrund 

Vid sociala omsorgsutskottets sammanträde 2022-10-13, §62 beslutades att en 
fördjupad analys och handlingsplan kring följsamhet till rutiner gällande 
läkemedelshantering, avikelshantering och delegering skulle genomföras och 
återrapporteras till sociala omsorgsutskottet i januari och kommunstyrelsen i 
februari. 

Anledningen till beslutet var att antalet avvikelser vad gäller läkemedel inte 
minskar trots att verksamheterna upprättat lokala rutiner för hanteringen.  

 

Aktuellt läge 

För att få så bra underlag som möjligt till analysen beslutades i 
ledningsgruppen (chefer och mas) inom sociala omsorgsutskottets 
verksamhetsområde att en enkät skulle tas fram som behandlade de tre 
områdena Läkemedelshantering, avvikelsehantering samt delegering. 
Enkäten har även olika frågeområden beroende på ditt arbetsområde.  

Enkäten skickades ut under slutet av december med sista svarsdag 15 januari 
2023. Tyvärr har svarsdeltagandet varit väldigt lågt, av de omkring 180 
anställda har ett 30-tal besvarat enkäten. Det underlaget är alldeles för lågt 
för att kunna göra en fördjupad analys.  
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Därför har ledningsgruppen beslutat att skicka ut enkäten på nytt med 
målsättning att betydligt fler ska besvara den denna gång och ingen 
fördjupad analys har varit möjlig. 

Det som dock uppmärksammas av de som besvarat enkäten, och som är känt 
sedan tidigare är att läkemedelsvagnarna på boendena är en försvårande 
faktor. Därför föreslås att vi ser över möjlighet att redan nu köpa in eller leasa 
digitala läkemedelsskåp till de boendes egna lägenheter inom de båda 
boendena, på de stora avdelningarna. De vagnar vi har är för små för att allt 
ska få plats och de börjar vara dags att byta ut på grund av slitage. Överkalix 
är den sista kommunen i länet som har läkemedelsvagnar.  

När det gäller avvikelsehanteringen, så är den nya rutinen klar och kommer 
att delges personalen på arbetsplatsträffar i början av året. Sen kommer 
avvikelser att vara en aktiv stående punkt på arbetsplatsträffar. Det finns de 
som väljer att inte göra avvikelser för att man exempelvis inte ser att det blir 
någon förändring trots avvikelsen eller så vill man inte skvallra på sina 
kollegor. Trots att det finns en underrapportering, så ökar avvikelserna främst 
gällande läkemedel. Målsättningen är att cheferna under 2023 ska arbeta 
aktivt med inkomna avvikelser, både vad gäller läkemedel och annat 
tillsammans med medarbetarna för att skapa förståelse för vikten av att 
upprätta avvikelser samt för att verksamheten ska kunna förbättra det som 
brister – för att få kvalitet och arbeta patientsäkert. 

 

Förslag till beslut 

Tacka för informationen och uppdra till socialchef samt Mas att återkomma 
med färdigställd analys och handlingsplan kring följsamhet till rutiner 
gällande läkemedelshantering, avikelshantering och delegering av 
läkemedelsavvikelser vid kommande sammanträde, den 23 mars 2023. 

 

Ge socialchef i uppdrag att omfördela medel för att köpa alternativt leasa 
digitala läkemedelsskåp till särskilt boende.  

 

    

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna avvikelser gällande läkemedelshantering     
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SU § 9 Dnr 2021-000796 

Kommunal yrkar att vård och omsorgspersonal ska få 
arbetsskor, anser att det ska ingå i arbetskläder. 

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att arbetsskor inte ska ingå i arbetskläder.     

Bakgrund 

Sociala omsorgsutskottet beslutade 2022-10-13, § 65, att invänta 
Arbetsmiljöverkets utredning avseende om ändamålsenliga skor kunde 
minska risken för belastningsskador. Arbetsmiljöverkets bedömning är att det 
nuvarande vetenskapliga stödet är otillräckligt för att utifrån vetenskaplig 
grund säga att användningen av ändamålsenliga skor, det vill säga dämpande 
skor, med betryggande säkerhet kan eliminera den avsedda riskkällan.  

I första hand ska arbetsgivaren vidta generella åtgärder för att förebygga 
ohälsa, dvs se till helheten gällande arbetsmiljö. Om dessa inte är tillräckliga 
så finns möjlighet att se över individuella åtgärder.  

 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att arbetsskor inte ska ingå i 
arbetskläder. 

 

Den ekonomiska aspekten med ett införande skulle innebära 
omprioriteringar av budget. Socialchef bedömer att det i budget 2023 saknas 
utrymme för omprioriteringar för att köpa in samtliga medarbetare inom 
vård och omsorg. som socialchef bedöms att det inte finns utrymme i 2023 års 
budget.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - återkoppling angående arbetsskor inom vård och omsorg, 
23-01-13 
Tjänsteskrivelse – arbetsskor i vården, 22-10-04 
Kommunal yrkar att vård och omsorgspersonal ska få arbetsskor, anser att 
det ska ingå i arbetskläder. 21-12-15     
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SU § 10 Dnr 2023-000032 

Rättelse Avgifter 2023 sociala omsorgsutskottets 
verksamhetsområde 

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anda 
reviderad maxtaxa för särskilt boende till gällande belopp enligt 
högkostnadsskydd 5 ka 8 § Socialtjänstlagen till 2359 kr per månad, 
retroaktivt från 1 januari 2023.     

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens meddelandeblad 7/2022 om Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2023. På grund av en 
otydlig formulering noterades en högre nivå av maxtaxa för särskilt boende i 
avgifterna för 2023. 

Kommuner får inte ta ut mer i avgift än 2359 kr per månad som mest i avgift 
för omvårdnadsinsatser enligt lag. Det gäller både ordinärt boende och 
särskilt boende.  

I dokumentet har även felaktiga siffror korrigerats vad gäller föregående års 
belopp. Rätt siffror har använts vid uppräkning till nya avgifter 2023.    

Beslutsunderlag 

Avgifter sociala omsorgsutskottet 2023 – revidering 230113     
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SU § 11 Dnr 2023-000034 

Studiedag-utbildningsdagar sociala omsorgsutskottet  

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

- Halvdag utbildning 16 mars 2023 fokus individnämnden: Utgå från 
webbutbildning för politiker i socialnämnd: Vad är socialtjänst? Tillsammans 
med personal inom IFO 

 

- Studiebesök i egna verksamheter tisdag 21 mars 2023  

     

Bakgrund 

Föreligger förslag till Studiedag samt utbildningsdagar sociala 
omsorgsutskottet    
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SU § 12 Dnr 2022-000752 

 
Daglig verksamhet för äldre 
 
Beslut 
Sociala omsorgsutskottet beslutar 
 
Uppdra till enhetschef för arbetsmarknad och integration att införa 
pilotverksamhet avseende träffpunkt inom befintlig budget, i drift under 6 
månader med start kvartal 2 2023. 
 
Samt 
  
- Ta fram aktivitetsplan, tydliggöra syfte och inhämta underlag för 
uppföljning 
- Utvärdera projektet och återkomma till sociala omsorgsutskottet med 
rapport och förslag för eventuell fortsättning.  
 
Uppdra till socialchef och enhetschef för arbetsmarknad och integration att 
undersöka om eventuella statsbidrag kan användas för att hel- eller 
delfinansiera träffpunkt, samt om eventuella avgifter behöver justeras.      

 
Bakgrund 
Socialchef har fått i uppdrag att utreda frågan om dagverksamhet med 
återkoppling till sociala omsorgsutskottet vid sammanträde i januari 2023.  
 
Begreppsförklaring: 
Daglig verksamhet – biståndsbedömd, mer riktade individuella insatser, 
gäller för personer inom ordinärt boende.  
 
Träffpunkt – samlingspunkt, mer generella aktiviteter, ej biståndsbedömd, 
gäller för personer inom ordinärt boende.   
 
Förslag till beslut 
Uppdra till enhetschef för arbetsmarknad och integration att införa 
pilotverksamhet avseende träffpunkt inom befintlig budget, i drift under 6 
månader med start kvartal 2 2023. 
 
Samt  
- Ta fram aktivitetsplan, tydliggöra syfte och inhämta underlag för 
uppföljning 
- Utvärdera projektet och återkomma till sociala omsorgsutskottet med 
rapport och förslag för eventuell fortsättning.  
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Uppdra till socialchef och enhetschef för arbetsmarknad och integration att 
undersöka om eventuella statsbidrag kan användas för att hel- eller 
delfinansiera träffpunkt, samt om eventuella avgifter behöver justeras.  
    

Beslutsunderlag 
Omvärldsanalys     
 
 


