
 

Sociala omsorgsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Sammanträdesrum 2 Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 16 juni 2022 kl 09:00-12:40 

Beslutande Ledamöter 

Cenneth Pettersson (S), Ordförande 
Carina Tornberg (S), Vice ordförande 
Maria Edfast (S) 
Stefan Granlund (C) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Jenny Liljebäck, socialchef 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Britt-Marie Veräjä IFO-chef § 49 
Siv Larsson, personalchef § 48 

 

Justerare Stefan Granlund 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 47-52 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Cenneth Pettersson  

 Justerare 

  

 Stefan Granlund  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Sociala omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-22 Datum då anslaget tas ned 2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Socialas verksamhets arkiv 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

  

 Cenneth Pettersson (S), Ordförande 
Carina Tornberg (S), Vice ordförande 
Maria Edfast (S) 
Stefan Granlund (C) 

 

Övriga närvarande  

  

 Jenny Liljebäck socialchef 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Britt-Marie Veräjä IFO-chef § 49 
Siv Larsson, personalchef § 48 
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Ärendelista 

Su § 47 Dnr 2022-0000562.1 
Information ........................................................................................ 4 

Su § 48 Dnr 2022-000357 
Turordningslistor ............................................................................... 6 

Su § 49 Dnr 2022-000362 
Riktlinjer anhörigstöd IFO .................................................................. 7 

Su § 50 Dnr 2022-000463 
Ansökan om bidrag Bris Region nord 2023 .......................................... 8 

Su § 51 Dnr 2022-0005005.1 
Kompetensutveckling se även Dnr 439-2020 ....................................... 9 

Su § 52 Dnr 2022-0005015.8 
Åtgärdsplan Basal hygien 2022 .......................................................... 10 
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Su § 47 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Information fr socialchef 

Aktuellt läge 

Sommarbemanningen är oerhört skör inom verksamheterna. Det finns inga 
marginaler. Vi har avropat bemanningsundersköterskor och även anlitat 
företag som kan utföra städinsats inom hemtjänst enligt biståndsbeslut. 
Fördelat om inköp och matdistribution till arbetsmarknad för att 
hemtjänsten ska kunna utföra vård och omsorgsinsatser i första hand. Vi har 
informerat brukare i hemtjänst via brev om att vi tyvärr kan komma att 
behöva glesa ut vissa insatser under sommaren. 

 

Rekryteringar 

Enhetschef Brännagården 
Annonserat på nytt.  
 
Enhetschef Medicinska teamet 
Rekrytering ej klar.  
 

Välfärdsteknik 

- Digitala katter inköpta till vård och omsorgsboenden och har presenterats 
på avdelningarna. Syftet är att skapa välbefinnande, lugn och stimulans hos 
de boende.   

- Digitala lås, förberedelser av inköp pågår för fullt samt utbildning i system 
och införande påbörjas under oktober månad 2022  

Digitala läkemedelsskåp – kommer även att införas som ett komplement till 
den nyckelfria och digitala utvecklingen.  

Verksamhetsutveckling 
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- Kvalitetsledningssystem kommer att överflyttas till samma system som vi 
använder för verksamhetsplanering, plan att påbörjas under hösten 2022 för 
att driftsättas från januari 2023. 

-Utbildning inom social dokumentation under hösten för som ett led i 
kvalitetsarbetet. 

- Sociala omsorgsutskottet ser en film om det nya Patientsäkerhetsverktyget. 

Ekonomi 

- Delårsuppfölning till kommunstyrelsen 22 augusti information till Sociala 
omsorgsutskottet25 augusti 

- Beviljats prestationsbidrag för att utöka antal sjuksköterskor inom särskilt 
boende om ca 700 tkr 

- Beviljat prestationsbidrag för att främja hållbart arbetsliv om ca 1,8 mkr, 
enligt projektansökan.  

- Arbete med avgifter, målsättning att se över avgifterna under hösten inför 
2023. 
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Su § 48 Dnr 2022-000357 

Turordningslistor 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

Godkänna informationen angående turordningslistor samt uppdra till Siv 
Larsson, personalchef  och Jenny Liljebäck socialchef att arbeta vidare i 
ärendet  

Ärendet översändes till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022  

Sammanfattning av ärendet 

Siv Larsson personalchef medverkar och informerar om arbete/förhandlingen 
med fackliga företrädare gällande lokalt kollektivavtal om "Turordningslistor" 
i Överkalix kommun pågår. 

För att detta ska kunna genomföras lokalt måste parterna vara överens för att 
kunna genomföra ”turordningslistor”. 
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Su § 49 Dnr 2022-000362 

Riktlinjer anhörigstöd IFO 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag  

 

Att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna enligt förslag  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag riktlinjer för anhörigstöd inom Socialtjänsten 

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. Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna enligt förslag  
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Su § 50 Dnr 2022-000463 

Ansökan om bidrag Bris Region nord 2023 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

Bevilja ansökan på 1000 kr från Bris Region nord för 2023 års verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bris Region Nord ansöker om 6000 kronor i bidrag för år 2023. 
 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag Bris Region Nord för år 2023 med tillhörande bilagor 
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Su § 51 Dnr 2022-0005005.1 

Kompetensutveckling se även Dnr 439-2020 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

- Arbete pågår arbete med aktivitetsplan kopplat till 
kompetensutvecklingsplanen 

- Enkät på väg till all personal angående kompetensutveckling 
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Su § 52 Dnr 2022-0005015.8 

Åtgärdsplan Basal hygien 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna redovisning av uppföljning av åtgärdsplan basal hygien 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av åtgärder enligt åtgärdsplan avseende arbetet med basala 
hygienrutiner inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde. 

 

 


