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Underskrifter 
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Paragrafer §§ 13-27 
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 Cenneth Pettersson  
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Su § 13 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Liljebäck socialchef delger information från verksamheterna: 

-Medicinska teamet aktuellt läge, rekrytering av chef 
sjuksköterskebemanning samt åtgärdsplan av brister i verksamheten 

-Framtidens äldreomsorg- har haft ett dialogmöte och innehåll med 
pensionärsorganisationer och personal från särskilt boende, tankar och 
synpunkter sammanställs och tas med i det fortsatta arbetet i arbetsgruppen 

-Förändring av schema principer för att få ett mer enhetligt schemaunderlag i 
alla verksamheter.  

-Företrädesrätt till anställning-uppdrag enligt plan att påbörja detta arbete 
under 2022. Se Dnr 349-2020 "Kompetensförsörjning inom vård och omsorg" 

Rekryteringar inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde: 

Verksamhetsutvecklare anställd. Påbörjat tjänst 21 mars 

-Rekrytering enhetschef hemtjänst pågår, rekrytering enhetschef  
Brännagården ska påbörjas. 

Aktivitetsansvarig inkl anhörigstöd anställd och börjat fr 1 mars. 

-Covid-19 information, fortsätter utifrån gällande riktlinjer och rutiner m 
smittspårning, smittskyddsåtgärder. Förekommer smittspridning i 
verksamheter fortfarande. 

-Sommaren 2022 planering av vikarier, ser även möjlighet till sommaravtal för 
ordinarie personal samt avrop av bemanningsundersköterskor. 

-Fortsatt minskning av boendeplatser inom särskilt boenden, enligt plan 5 
platser årligen. 

-Arbete med nära vård och modellområde. Projektgrupp i Östra Norrbotten 
En projektledare på 50 % ser över hur de ska läggas upp. I nuläget MAS 

-Verksamhetssystem -arbete påbörjat. 
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Byte av trygghetslarm till Careum (fd Doro) pågår, har tyvärr dragit ut på 
tiden pga Covid och ont om bemanning inom htj. 

- Sofia Bengtsson, MAS information om patientsäkerhetsberättelse 2021. 

-Emma Falkälv enhetschef medverkar och informerar från omsorgens 
verksamhet, åtgärder som gjorts med anledning brister av dokumentation, 
effektivisering av personalresurser, minskning av assistansgrupper, 
lokalfrågan, Prismas verksamhet 
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Su § 14 Dnr 2022-000171 

Ekonomi SU 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Covid 19 kvartal 1 

innebär ökade material och personalkostnader 

 

Statsbidrag 

-Främja ett hållbart arbetsliv, projektmedel, preliminärt söka för projekt att 
prova nytt arbetssätt inom Medicinska teamet och inom särskilda boenden. 
Oklart om vi hinner.  

Kort ansökan och omfattande ansökningsförfarande. 

Ansökt om och beviljats flera som vi haft under föregående år. 

Nära vård en del av Överkalix statsbidrag ska fördelas till arbetet med 
modellområde i Östra, enligt förslag från styrgrupp 

Nytt arbetstidsmått natt från 1 april 

Beslutat att erbjuda ökad sysselsättningsgrad till berörda anställda 
motsvarande arbetstidsmåttet. Innebär en ökad lönekostnad om ca 250000 kr 

Utöka med arbetsterapeut 

Behov överstiger aktuell resurs. Vi har 1,o men har ett behov av omkring 1,6  
förslag att utöka med en till arbetsterapeut , som dessutom kommer att 
arbeta med nära vård och modellområde 

Budget 2022: 50% omfördelning av budget, 50 % statsbidrag nära vård. 

Socialsekreterare förslag att utöka med fler personer än som finns budgeterat, 
täcka vakanser och planera för framtida anställningar. Kostnad 2022-omkring 
200 000 kr. 
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Su § 15 Dnr 2022-000172 

Sociala omsorgsutskottets del i kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse Årsredovisning 2021 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Att godkänna Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Jennys Liljebäck socialchef föredrar sociala omsorgsutskottets del i 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Årsredovisning 2021 

Beslutsunderlag 

Sociala omsorgsutskottets verksamhetsberättelse 2021 
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Su § 16 Dnr 2022-000164 

Egenkontrollplan 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna egenkontrollplan 2022 för social omsorgsutskottets verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottets internkontroll sker genom att verksamheten följer 
upprättad egenkontrollplan. Planen revideras årligen samt vid behov.  

 

Förslag till beslut 

 

Godkänna egenkontrollplan för 2022 

Beslutsunderlag 

Egenkontrollplan reviderad 2022-03-16 
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Su § 17 Dnr 2022-0001655.8 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Föreslå till kommunstyrelsen att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren (kommunen) varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med berättelsen är att öppen och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
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Su § 18 Dnr 2021-000524 

Redovisning på fördelning av medel god och nära vård 
2021. 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

-Godkänna redovisning av god och nära vård 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger redovisning av god och nära vård 
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Su § 19 Dnr 2022-0001675.1 

Handläggning och dokumentation redovisning från 
föregående år 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar  

 

Godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt egenkontrollplan redovisas uppföljning av egenkontroll - handläggning 
och dokumentation för 2021.  

 

Förslag till beslut 

 

- Godkänna redovisningen 

Beslutsunderlag 

Redovisning handläggning och dokumentation IFO 

Redovisning handläggning och dokumentation verksamheter SoL och LSS 
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Su § 20 Dnr 2022-0001685.10 

Sociala omsorgsutskottets delmål samt internkontroll 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Godkänna och skicka vidare delmål och resultatindikatorer till 
kommunstyrelsen med följande komplettering: 

 

Förslag till delmål 2.1  komplettera med en indikator avseende antalet 
upprättade Sip:ar (samordnad individuell plan) i relation till antalet 
hemsjukvårdspatienter. Målet är att alla hemsjukvårdspatienter ska ha en Sip. 

Sammanfattning av ärendet 

Dialog delmål och resultatindikatorer 
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Su § 21 Dnr 2022-000180 

Riktlinjer biståndsbedömning SoL 

Beslut 

Sociala omsorgutskottets  förslag   

 

Anta förslag till reviderade riktlinjer biståndsbedömning SoL. 

Sammanfattning av ärendet 

Individ och familjeomsorgen har reviderat nuvarande riktlinjer med 
anledning av förändring gällande förenklad biståndsbedömning.  

Förändringen består i att fler insatser nu kan beviljas genom förenklad 
biståndsbedömning: matdistribution och trygghetslarm – sen tidigare kan 
insatsen social samvaro beviljas. 

 

Förslag till beslut 

 

Social omsorgsutskottet föreslås anta förslag till reviderade riktlinjer. 

 



 

Sociala omsorgsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

14(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Su § 22 Dnr 2022-0001825.6 

Trivselfrämjande åtgärder vid trygghetsboende 
Västgården 

Beslut 

Sociala omsorgutskottet beslutar 

 

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att ta fram trivselfrämjande åtgärder 
som möbler, bord tavlor vid Trygghetsboende Västgården 

 

Återkoppla till nästa sociala omsorgsutskottets sammanträde 5 maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottet diskuterar boendemiljön/trivselfrämjande åtgärder 
på Västgården gemensamma möbler och bord, tavlor och väggar. 
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Su § 23 Dnr 2022-0001835.3 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har upprättats.  

Nu gällande riktlinjer är antagna år 2004 och är därför ej längre tillämpliga i 
alla avseenden – därtill finns behov av att förtydliga vissa delar för att erhålla 
en rättssäker handläggning och även ett mer enhetligt arbetssätt hos berörda 
socialsekreterare.  

 

Förslag till beslut 

 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att anta Riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 
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Su § 24 Dnr 2022-0000671.1.1 

Inrättande av beredskap inom IFO 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Övergå till en organisation med tjänsteman i beredskap  

 

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att tillsammans med Britt-Marie Veräjä 
IFO chef utreda hur verksamheten inom tjänstemannaorganisationen skall 
fungera  

 

Återkomma med information i ärendet till sociala omsorgsutskottets 
sammanträde 5 maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottet 20220120 § 11 att hänskjuta ärendet till dagens 
sammanträde 

Sociala omsorgsutskottet diskuterar beredskapen i individ och 
familjeomsorgens verksamhet. 

 

Beslutet delges 

-Jenny Liljebäck socialchef 

-Britt-Mari Veräjä IFO-chef 
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Su § 25 Dnr 2020-000195 

Utvecklingsprogram Beslut kopplat till Nattkamera 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Påbörja planering av arbetet med införande av nattkamera parallellt med 
införande av digitala lås. Där installation av digitala lås sker succesivt i  två  
steg 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Liljebäck socialchef informerar från arbetet med att ta fram 
verksamhetskamera för nattillsyn hos brukare 
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Su § 26 Dnr 2022-0000775.3 

Kvinnojouren Athena Överkalix-Övertorneå ansökan 
om föreningsstöd år 2022 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

 

Att bevilja Kvinnojouren Athena ett föreningsbidrag om 35 000 kr för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger ansökan om föreningsbidrag till Kvinnojouren Athenas 
föreningsverksamhet. Kvinnojouren Athena ger hjälp och stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn i Överkalix och Övertorneå kommun. De 
ansöker om ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.  

Kvinnojouren har tidigare år erhållit 40 000 kr (2020) samt 50 000 kr (2021). 
Syftet med bidraget från Överkalix kommun är framför allt att möjliggöra för 
kvinnojouren Athena att ha en jourlägenhet i Överkalix. Hyreskostnad för 
jourlägenhet uppgår till 24 000 kr/årligen.  

Under 2020–21 har Kvinnojouren Athena stöttat flera individer genom att 
följa med vid rättegång, polisförhör – vara ett stöd under de rättsliga 
processerna. Inga kvinnor behövde under 2021 plats i jourlägenhet.  

Kvinnojouren Athena delgav viss statistik för 2020 och 2021 (fram till maj 
månad); under 2020 – 12 nya kvinnor och ca 60 samtal. Under 2021 – 4 nya 
kvinnor och 36 samtal. Resterande del av 2021 är ännu ej sammanställd.  

 

Förslag till beslut 

 

Att bevilja Kvinnojouren Athena ett föreningsbidrag om 35 000 kr för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Athena 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 38 Skrivelse Kvinnojouren Athena, 
DNR 169–2021 
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Su § 27 Dnr 2022-0001845.12 

Träffpunkt 

Beslut 

Sociala omsorgutskottet beslutar 

 

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att utreda samt återkomma till sociala 
omsorgutskottet  5 maj 2022 med omvärldsspaning för att se hur andra 
kommuner gör när det gäller Träffpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottet diskuterar Träffpunkt 

 

 


