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Su § 58 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

     

Bakgrund 

Jenny Liljebäck socialchef informerar om: 
 
Aktuellt läge 
Bemanning; bland annat sett över bemanningen inom Mediciniska teamet, 
hemtjänsten. Fortsatt personal på ledighet, efter flytt av semester. Ont om 
vikarier. 
Västgården; stöld av möbler 
Digitalisering;  
-Lås installeras på v 42, driftsätts nästkommande måndag, v 43. 
-Därefter starta upp med trygghetskameror med plan på drift fr 1/12.  
-Kvalitetsledningssystem, arbete fortgår med införande. 
Införandeprojekt klart i november enligt plan. 
Rekryteringar 
EC Brännagården 
-går ut med annons på nytt 
Undersköterskor 
sjuksköterskor 
Nära vård 
- samrekrytering m regionen pågår "nära vård team", ta fram och testa olika 
lokala arbetssätt. 
-Workshop 19/10 
Verksamhetssystem 
-Tidplan införande fastställd  
Nytt Säbo 
-Ritningsförslag på byggnad 
------- 

Beslutsunderlag 

Emma Falkälv, enhetschef medverkar och informerar om arbetet inom 
Hemtjänsten. 
-Flytt av administration till närliggande lokal samt utöka administration pga. 
- nytt planeringssystem på väg att implementeras  
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-Nytt Schema på gång för personalen fr.o.m. 24 oktober 2022 i enlighet med 
fastställda schemaprinciper. 
-Ny lagstiftning 1 juli 2022 "fast omsorgskontakt för varje brukare" 
1 juli 2023 är det lagkrav att det ska vara en person med lägst 
undersköterskeutbildning – i linje med arbetet av utveckling av Nära Vård. 
Utökat antal undersköterskor som anställts på rader. 

Bilpark problem med varje bil/avtal ansvarsfrågan.  
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Su § 59 Dnr 2022-000710 

Budgetuppföljning (SU) kvartal 3 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

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

 

Återkomma med rapport till sociala omsorgsutskottets nästkommande 
sammanträde 

 

Bakgrund 

 

Ansvar      Bokslut 2021 Årsbudget 2022 Årsprognos 2022 Avvikelse  Fg kv 

Förvaltn. 
chef  9 685 12 323 11 366      957   800 
IFO                 11 925 10 649 11 331     -682  -700 

Bränna- 
Gården          25 490 23 675 24 557                 -882  -660 
Tallviks 
gården 24 364 24 227 24 627      -400   -450 
Hem 
tjänsten  14 477 16 327 19 607     -3 280  -1579 

Omsorgen  
p.ass    5 491 4 898 6 710      -1 812  -2960 
Omsorgen  
boende 12 871 13 134 12 934        200         0 
Medicinska 
teamet 15 055 14 516 15 390       -874    -1063 
Arb.m och 
integration -3 125 2 434 -1 250      3 684     2830 
      

Summa 116 233 122 183 125 272       -3 089    -3782 

 

Åtgärder:  
Säkerställa bemanning genom rekrytering och schemaplanering - Minimera 
övertid och personal fr bemanningsbolag. 
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Fortsatt arbete med minskning av platser inom särskilt boende – kommer på 
sikt medföra kostnadsminskningar 
Arbeta vidare med åtgärder inom hemtjänsten, bemanning utifrån behov, 
nytt schema, minskad nyckelhantering, 
    

Beslutsunderlag 

Prognos kvartal 3 sociala omsorgsutskottet 2022 
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Su § 60 Dnr 2022-000666 

Kvinnojouren Athena ansöker om föreningsstöd för år 
2022 och 2023 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Att inte utbetala ytterligare medel för år 2022.  

 

Att bevilja föreningsstöd om 35 000 kr för år 2023.  

 

Att fortsätta dialogen gällande ett gemensamt jourboende för kommun och 
kvinnojour. 

    

Bakgrund 

Kvinnojouren Athena har inkommit med ny ansökan om föreningsstöd för år 
2022 samt för år 2023 där de ansöker om ett stöd om 65 000 kr för 2022 samt 
100 000 kr för 2023. 

Sociala omsorgsutskottet har beslutat om ett föreningsstöd till kvinnojouren 
Athena om 35 000 kr för 2022.  

Under 2021 har nio nya kvinnor sökt hjälp via kvinnojouren och de har stöttat 
sammanlagt 13 kvinnor från Överkalix och Övertorneå. Under 2022, fram till 
juli månad har de haft kontakt med sex nya kvinnor och totalt hjälpt nio 
kvinnor.  

Överkalix kommun, Individ och familjeomsorgen, har en egen jourlägenhet 
där vi tidigare har haft ett samarbete med Kvinnojouren, men som 
Kvinnojouren valde att kliva av från och istället avsåg att ha en egen 
jourlägenhet. I dagsläget innebär det att det i Överkalix kommun finns två 
bostäder avsatta till jourboende för våldsutsatta. Enligt uppgift från Ifo-chef 
samt från Kvinnojour har ingen av dessa bostäder nyttjats till våldsutsatta 
under 2021 eller 2022. Därför skulle ett gemensamt jourboende i kommunens 
regi vara att föredra.  

Socialchef anser inte att det finns skäl att bevilja ytterligare föreningsstöd till 
Kvinnojouren för 2022 och att Kvinnojouren bör erhålla ett föreningsstöd om 
maximalt 35 000 kr för 2023. 

Förslag till beslut 
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Att sociala omsorgsutskottet beslutar att inte utbetala ytterligare medel för år 
2022.  

Att sociala omsorgsutskottet beslutar om föreningsstöd om 35 000 kr för år 
2023.  

   

Beslutsunderlag 

Ansökan Överkalix, 2022-09-01 

 

Beslut delges 

Kvinnjouren Athena 
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Su § 61 Dnr 2022-000712 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220701-
20220930 

 

-Delge beslut till kommunfullmäktige 

    

Bakgrund 

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 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
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Su § 62 Dnr 2022-000713 

Läkemedelsavvikelser 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet förslag 

Att sociala omsorgsutskottet godkänner redovisning av inkomna avvikelser 
gällande läkemedelshantering. 

Att uppdra till verksamheterna att inkomma med en fördjupad analys och 
handlingsplan kring följsamhet till rutiner gällande läkemedelshantering, 
avikelshantering och delegering, där åtgärder på kort och lång sikt 
presenteras.  

Återrapportera arbetet med läkemedelsavvikelser till sociala 
omsorgsutskottet sammanträde i januari 2023 samt till kommunstyrelsen i 
februari 2023 

   

Bakgrund 

Enligt sociala omsorgsutskottets plan för egenkontroll ska 
läkemedelsavvikelser redovisas 2 gånger årligen till utskottet och 
kommunstyrelsen. Samt i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. 

Förslag till beslut 

Föreslår att sociala omsorgsutskottet godkänner redovisning av inkomna 
avvikelser gällande läkemedelshantering. 

Samt uppdrar till sociala omsorgsutskottet samt kommunstyrelsen att uppdra 
till verksamheterna att inkomma med en fördjupad analys och handlingsplan 
kring följsamhet till rutiner gällande läkemedelshantering, avikelshantering 
och delegering, där åtgärder på kort och lång sikt presenteras. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna avvikelser gällande läkemedelshantering 
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Su § 63 Dnr 2022-000714 

Hygienrond redovisning 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna redovisning av hygienrond samt uppdra till verksamheterna att 
fortsätta arbeta med de åtgärder som framkommer i handlingsplanerna 

Bakgrund 

Föreligger redovisning av hygienrond 

Beslutsunderlag 

Redovisningar från verksamgheterna 
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Su § 64 Dnr 2022-000716 

Avgifter inom sociala omsorgsutskottets 
verksamhetsområden år 2023 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att socialchef utreder vidare och kommer med förslag till avgifter inför 
Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2022 

 

Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anta nya avgifter för 
sociala omsorgsutskottets verksamhetsområden år 2023. 

     

Bakgrund 

Sammanfattning av förslag i dokument ”Avgifter 2023”. 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Sammanfattning av förslag i dokument ”Avgifter 2023”. 
Förslag att utreda vidare och komma med förslag till beslut inför sociala 
omsorgsutskottets sammanträde 8 december 2022, för att sedan föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige nya avgifter för 2023. 
 
Hemtjänsten 
Att övergå till nivåer istället för timdebitering. 
Införa debitering för insatsen avlösning i hemmet. 
Se över debitering utifrån HSL-uppdrag. 
 
Hemsjukvård 
Ta bort avgiftsbefrielse för personer över 85 år  
Införa avgift för läkemedelsskåp 
 
Särskilt boende 
Införa avgift för sänglinne, badlakan och handdukar på Tallviksgården. 
Flytta ut avgift för förbrukningsartiklar utanför omvårdnadsavgiften och ta 
bort minskningen av avgiftsutrymmet. 
 
Beslutsunderlag 
Avgifter 2023 
SN 20150318 § 29 kommunala avgifter 
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Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
 
Ekonomi 
Genom att göra dessa förändringar så skulle sociala omsorgsutskottet få in 
mer intäkter för de insatser som utförs och på så vis minska underskottet i 
verksamheterna.  
 

För vissa enskilda kan dessa förändringar medföra högre kostnader, men 
regleringen i socialtjänstlagen (SoL), 8 kap 2-9 §§ och 16 kap 3 § om 
garantibelopp och avgiftsutrymme medför att enskilda inte ska betala mer än 
de har utrymme för.  
 
Jämställdhet 
Ingen skillnad utifrån kön utan regleras utifrån inkomst och avgiftsutrymme 
för den enskilda.  
 
 

Beslutsunderlag 

Avgifter 2023 
SN 20150318 § 29 kommunala avgifter   
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Su § 65 Dnr 2021-000796 

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

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att invänta Arbetsmiljöverkets utredning om belastningsskador kan 
förebyggas genom arbetsskor innan beslut tas om arbetsskor innan beslut tas. 

 

Bakgrund 

Kommunal Överkalix har 2021-12-15 inkommit med yrkande om att arbetsskor 
ska ingå i arbetskläder inom vård och omsorg.  
Sociala omsorgsutskottet har gett socialchef i uppdrag att utreda yrkandet 
och komma med ett förslag till beslut. 
Socialförvaltningen har genomfört en omvärldsspaning nationellt samt sett 
över hur länets övriga kommuner har beslutat i frågan.  
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda huruvida skor 
som syftar till att förebygga belastningsskador kan ingå i begreppet 
skyddsskor.  
Av länets 14 kommuner är det fyra som har återkopplat att de har infört 
arbetsskor i vård och omsorg. Fyra kommuner har inte återkopplat. 
Inom Överkalix kommuns vård och omsorgsverksamheter har vi ca 155 
tillsvidareanställda samt ca 100 vikarier (visstidsanställda som arbetat någon 
gång under de senaste sex månaderna, enligt siffror från HR).  
För ett par arbetsskor av god kvalitet uppskattas kostnaden att ligga på 
omkring 800 kr/par och slitage från daglig användning medför att man bör 
byta skor årligen.  
Det medför en uppskattad årlig kostnad om ca 124 000 kr enbart för 
tillsvidareanställda. Ska även vikarier erbjudas detta tillkommer ytterligare 
50-80 000 kr. Därutöver tillkommer upphandling av leverantör och 
administration av detta.  
Ett annat alternativ skulle vara att den anställde mot kvitto erhåller en 
engångsutbetalning om X kr i bidrag för inköp av arbetsskor. Även det kräver 
administration och på så vis kan den anställde köpa vilka skor hen vill och 
arbetsgivaren har svårt att säkerställa att de håller kvalitet utifrån ev krav om 
att minska belastningsskador som kan komma.  
 

Förslag till beslut 
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Att sociala omsorgsutskottet beslutar att invänta Arbetsmiljöverkets 
utredning om belastningsskador kan förebyggas genom arbetsskor innan 
beslut tas 
   

Beslutsunderlag 

Sammanställning – analys arbetsskor inom vård och omsorg  
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Su § 66 Dnr 2022-000752 

Daglig verksamhet för äldre 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att utreda frågan Daglig verksamhet för 
äldre och återkomma med förslag till beslut till sociala omsorgsutskottets 
sammanträde i januari 2023. 

 

Bakgrund 

Frågan om Daglig verksamhet för äldre har väckts inför sammanträdet av 
ledamot Stefan Granlund (c). 

 

 


