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Medarbetarenkäten 2022 

Totalt resultat kommunen
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Kön

Namn Antal %

Kvinna 252 77,5

Man 64 19,7

Annat 9 2,8

Total 325 100

Svarsfrekvens

325 svar av 500 möjliga 
(hel/deltid månadsanställda den 221130) = 65%
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Total svarsfrekvens:

KOMMUNEN Svarsfrekvens:  65% 325 av 500

BUN

Svarsfrekvens:  72% 98 av 136

SOC

Svarsfrekvens:  56% 140 av 247

KLF + SBN

Svarsfrekvens:  74% 87 av 117

Medarbetarenkät 2022
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Fråga Hela BUN SOC KLF+SB

Jag upplever min arbetsmängd som acceptabel. 3,71 3,76 3,46 4,05

Jag upplever att jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. 3,56 3,47 3,4 3,91

Jag upplever mitt arbete som psykiskt påfrestande. 2,89* 3,04* 3,18* 2,24*

Jag upplever mitt arbete som fysiskt påfrestande. 2,43* 2,02* 2,98* 2*

Jag tar ofta (nästan dagligen) med mig arbetet hem i tankarna, så att det påverkar min fritid 
negativt.

2,47* 2,87* 2,34* 2,22*

Min roll är tydlig, d.v.s. det finns tydliga gränser för innehåll och omfattning av mina 
arbetsuppgifter.

3,48 3,32 3,51 3,61

Jag har arbetstider/arbetsscheman som passar mig. 3,93 4,01 3,46 4,6

Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet. 3,48 3,64 3,14 3,85

Jag känner mig kroppsligt frisk. 3,85 4,01 3,63 4,03

Jag får tillräckligt med utbildning och introduktion vid nya arbetsuppgifter eller nya rutiner. 3,49 3,41 3,26 3,97

Jag har tillräckliga kunskaper om vilka risker som finns i mitt arbete för att kunna arbeta på ett 
säkert sätt.

4,13 4,14 3,99 4,33

Jag har möjlighet att påverka innehållet i mina arbetsuppgifter. 3,79 3,98 3,37 4,25

Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter. 4,06 4,09 3,99 4,15

Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras. 3,97 4,05 3,78 4,2

Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med. 4,14 4,22 4,09 4,14

Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter. 4,12 4 4,13 4,24

Jag uppfattar det som att vi kommer till rätta med de problem som uppstår på min arbetsplats. 3,76 3,68 3,51 4,23

Vi samarbetar bra på min arbetsplats. 4,02 3,99 3,84 4,33

* = Omvänd fråga, låga värden är positivt.
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Jag upplever att min närmsta chef lyssnar på mig. 4,03 4,16 3,66 4,48

Jag upplever att jag får tillräckligt med stöd av min närmsta chef. 3,92 4,01 3,53 4,46

Jag har förtroende för min närmsta chef. 3,95 4,05 3,56 4,47

Jag har förtroende för ledningen i min förvaltning. 3,54 3,63 3,13 4,09

Jag har förtroende för ledningen i Övertorneå kommun. 3,27 3,28 2,91 3,84

Jag har under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för våld eller hot om våld på mitt arbete. 1,52* 1,42* 1,83* 1,15*

Jag har under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbning på min arbetsplats. (Med 
mobbning menas att man upprepade gånger utsätts för obehagliga eller kränkande handlingar, 
som det är svårt att försvara sig mot.)

1,42* 1,34* 1,42* 1,49*

Jag har under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på 
min arbetsplats.

1,13* 1,03* 1,25* 1,05*

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag skulle bli utsatt för hot/våld, mobbning, diskriminering, 
kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på mitt arbete.

4,22 4,23 4,11 4,39

Mitt arbete känns meningsfullt. 4,49 4,6 4,44 4,43

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 4,03 4,24 3,76 4,24

Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4,04 4,24 3,78 4,24

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 3,88 3,93 3,5 4,45

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 4,1 4,26 3,73 4,51

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 4,19 4,26 3,91 4,55

Jag är insatt i min arbetsplats mål. 4,15 4,36 3,91 4,31

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 3,61 3,96 3,18 3,92

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4,36 4,43 4,29 4,4

Övertorneå kommun är en bra arbetsgivare och jag kan rekommendera andra att söka jobb här. 3,72 4,02 3,24 4,17

Fråga Hela BUN SOC       KLF+SB

* = Omvänd fråga, låga värden är positivt.
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Medarbetarenkät resultat
Stöd- och omsorgsförvaltningen

Övertorneå Kommun
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Analys:

Jämförelsetal mot år 2019. Antal svar 2019 var 115, antal svar 2022 var 140
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Dnr  
2022-12-21  Dnr 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro  Postgiro 
957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

 
 

Socialnämnden 
Peter Juntti 
Socialchef 
peter.juntti@overtornea.se 

 
 
 
Addressat: Socialnämnden 
 
 

 
 
Norrbottens Kommuner - Tillsammans för nära vård 
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att anta den länsgemensamma strategin – Tillsammans 
för Nära vård i Norrbotten. 
 
 
Beslutsunderlag 
En länsgemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan beslutade 
målbilden. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i 
befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat 
den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett 
verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och 
riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna 
och därigenom ge verksamheterna möjlighet att öka takten i omställningsarbetet. 
Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv och ska konkretisera den sedan 
tidigare antagna målbilden. Strategin pekar ut förutsättningar och 
riktningsförändringar som ska bidra till att skapa handlingskraft. 
 
För att uppnå målbilden och skapa hälsa och välbefinnande i befolkningen 
behöver nedanstående riktningsförändringar genomsyra verksamheterna. 
 
1. Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser 
2. Ökad personcentrering och delaktighet 
3. Stärkt gemensam primärvård 
4. Öppnare vårdformer. 
 
Politiska samverkansberedningen har 2022-08-31 beslutat att anta den 
länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära Vård i Norrbotten och 
rekommenderar att den antas hos respektive huvudman. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Dnr  
2022-12-21  Dnr 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro  Postgiro 
957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

 
 

Socialnämnden 
Peter Juntti 
Socialchef 
peter.juntti@overtornea.se 

 
 
 
Addressat: Socialnämnden 
 
 

 
 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att anta riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning 2023 
  
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för Region Norrbotten 
och kommunerna i Norrbotten. Riktlinjerna grundas på den för länets kommuners 
och Region Norrbottens gemensamma hjälpmedelspolicy som beslutats om år 
2023. Riktlinjerna revideras årligen.  
 
Förslag till förändringar av de gemensamma riktlinjerna tas fram av representanter 
för kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten. Samverkan sker med 
intresseorganisationerna för personer med funktionsnedsättningar och 
pensionärsorganisationerna. 
 
Översynen av riktlinjerna inför år 2023 innehåller förtydliganden och förändringar 
av riktlinjer. Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en 
individuell behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer är 
också viktiga för att ändamålsenliga produkter upphandlas. 
 
Förändringen av årets riktlinjer gäller ändring som redan praktiserats och omfattar 
ingen kostnadsförändring. Övriga gemensamma förändringar handlar om 
förtydliganden i riktlinjerna. 
 
Politiska samverkansberedningen har 2022-11-11 beslutat att anta Riktlinjerna för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning år 2023 och att 
rekommendera att de antas av respektive huvudman. 
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Datum: 2023-01-10 
Stöd- och omsorgsförvaltningen 
Socialchef 
 

 
Svar till ledamöternas frågor från socialnämnd 2022-12-01 enligt SN § 111.  
 

• Johan Kummu (SJVP) frågar om någon person nyligen har blivit avskedad från 
Björkebygården?  
Svar från förvaltningen: Nej ingen har blivit avskedad. 

 

• Anders Wälivaara (KD) frågar om det finns några hinder att göra registerutdrag? För 
att jobba inom barn- och utbildningsförvaltningen är det ett krav att lämna in ett 
registerutdrag, dessa regler gäller inte för dem som börjar jobba inom 
socialförvaltningen.  
Svar från förvaltningen: Verksamheten inom skolan omfattas (enligt skollagen) av 
obligatorisk registerkontroll vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att begära att 
den som erbjuds anställning lämnar utdrag ur belastningsregistret. Motsvarande 
skyldigheter att kontrollera registerutdrag gäller enligt lagen (2007:171) om 
registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn samt lagen 
(2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder. 

 
Vissa bestämmelser ger arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag – 
Fakultativ registerkontroll. Det är i dessa fall frivilligt för arbetsgivaren att kontrollera 
en arbetssökandes belastningsregister. Sådana bestämmelser finns i lagen (2013:852) 
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och förordningen 
(1999:1134) om belastningsregister, avseende personal inom psykiatrisk sjukvård, 
vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare 
(här har arbetsgivaren själv rätt att begära ut utdraget). 
 
Idag saknas motsvarande lagstöd för ovanstående begäran för vård- och omsorg.  
 
Arbetsgivaren kan i dag begära registerutdrag - Informell registerkontroll - även för 
andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är då arbetstagaren som själv 
begär ut registerutdraget och överlämnar eller visar upp detta för arbetsgivaren. 
Utdraget innehåller integritetskänsliga uppgifter, och arbetsgivare bör därför 
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överväga nyttan med åtgärden för andra verksamheter än de som regleras i lag, i 
förhållande till skyddet för den enskilde arbetssökandens personliga integritet.  
SKR’s rekommendationer är att vi ska vara mycket restriktiva med vår tillämpning ifall 
det saknas författningsstöd för sådan begäran.  
 
Statliga utredningar 
I betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 
2019:19) lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i 
arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i 
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Utredningen 
föreslår en ny ”lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet 
åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu 
inte lett till lagstiftning. I betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet 
(SOU 2014:48) föreslår utredningen att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att 
utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett 
utdrag ur belastningsregistret.  
 
Vi kan sammanfatta frågan med att det inte är lagstridigt att begära registerutdrag.  
Förvaltningens inställning är att sakfrågan är mycket viktig men att vi bör följa SKR’s 
rekommendationer och den pågående statliga utredningen med de lagförslag och 
rekommendationer som utredningen lämnar kring frågan.  

 

• Johan Kummu (SJVP) frågar om trafikolyckan i Luppio är färdig utredd?  
Svar från förvaltningen: Samtal har förts med berörd personal angående olyckan. 
Eftersom det är en trafikolycka är det ett polisiärt ärende. Polisen har utrett olyckan 
och inget brott har begåtts. Vi betraktar därmed trafikolyckan som färdigutredd. 
 

• Monika Krypsjö (-) frågar hur larmen i hemtjänsten fungerar? Gallras ex sexsamtal 
bort? Finns det möjlighet att prata finska med larmoperatören? 
Svar från förvaltningen: Larmen inom hemtjänsten fungerar bra. Det har ej varit 
driftsstörningar som påverkat larmfunktionen och vi har ej heller fått in några 
synpunkter eller klagomål beträffande larmen. Inkommande samtal med avvikande 
karaktär, exempel samtal med sexuell anspelning ska ej skickas vidare till personal. 
Larmoperatören har personal med kunskap att prata finska på larmcentralen, dock ej 
samtlig personal. Det innebär att om en operatör med kunskap i det finska språket är 
upptagen tas samtalet emot av annan personal, ej kunnig i finska språket. När ett 
larm för brukaren programmeras så registreras även det språk som brukaren talar.  
  

• Nattpatrullen har fått ett utökat arbetsområde under pandemin, när tänker 
förvaltningen se över områdena?  
Svar från förvaltningen: Nattpatrullen centrala/södra fick ett utökat arbetsområde 
under pandemin för att säkerställa att vi inte för in smitta till våra särskilda boenden 
för äldre. Före pandemin utgick Björkebygårdens nattpersonal till områden kring 
Hedenäset. Då vi fortsatt har covidsmitta i samhället vill vi så långt som möjligt 
undvika spridning till särskilda boenden, där våra sköraste kommunmedborgare bor. I 
dagsläget har nattpatrullen färre kunder än tidigare (jmf före pandemin) samt endast 
ett (1) fast besök i Risudden. Med sammantagen ovanstående beskrivning ser vi idag 
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inte anledning att förändra arbetsområdets omfattning. Men precis som med annan 
bemanning är det behovet som ska styra och det gör att arbetsområdet ska ses över 
med jämna intervaller.  

 

• Korttids har även haft behov av mer personal nattetid, går det att kombinera extra 
personal i nattpatrullen och korttids?  
Svar från förvaltningen: Socialnämnden har tagit beslut om att ingen ska behöva 
avlida ensam. Därav har det vid olika tillfällen funnits behov av extra personal för 
nattvak vid korttidsboendet. Att kombinera personal från nattpatrull och 
korttidsboende bör ej göras då nattpatrullen har fasta besök att göra under natten 
samt att svara på larm. Däremot tar vi in tillgängliga vikarier när behov uppstår.  

 

• Kommer personal på boende och hemtjänst använda namnskyltar eller id-
dokumentation?  
Svar från förvaltningen: Ja. Alla tillsvidare anställda har namnskyltar och ska använda 
dessa. Vi kommer att för respektive boende och hemtjänstgrupp gå igenom och se att 
alla anställda, både tillsvidare och vikarier, har namnskyltar. Enhetscheferna har i 
uppdrag att se till att detta efterlevs.  

 

• Är det optimalt att ha en enhetschef som även är mas?  
Svar från förvaltningen: Sett till de två olika rollerna är det kanske inte optimalt 
(bästa möjliga, mest gynnsamma). Men vi kan o andra sidan konstatera att det 
hittills varit en väl fungerade organisationslösning och roll för oss i kommunen. Vi 
kommer under vårvintern 2023 att rekrytera tjänsten då vår nuvarande 
enhetschef/MAS valt att gå vidare i arbetslivet med ett annat uppdrag. Hur den 
organisatoriska lösningen kommer att se ut kan jag inte svara på just nu. Vi kommer 
att utgå ifrån nuvarande organisatoriska lösning och påbörjar rekrytering enligt den.  
 

• Tänker förvaltningen införa ett faddersystem på boendena?  
Svar från förvaltningen: Eftersom frågan kan tolkas på olika sätt så svarar jag utifrån 
olika perspektiv.  
- Brukare: Varje enskild brukare har en utsedd kontaktperson, s.k. fadder, inom 

verksamheten.  
- Egen personal: Vi arbetar med att stärka handledning, grupphandledning och 

någon form av mentorskap för alla nyanställda, vikarier och elever.  
- Att införa ett faddersystem där en politiker blir utsedd till ett fadderskap för ex vis 

ett boende är en fråga för nämnden att besluta om.  
 

• Eftersom det är vårt ansvar som politiker att följa upp arbetsmiljön, tänker ni ha det 
som en stående punkt på dagordningen?  
Svar från förvaltningen: Det finns flertal frågor som rör arbetsmiljö vilka nämnden ska 
ta del av. Följande; 
 
- Återrapportering från CSK (centrala skyddskommitén). Protokollet delges 

nämnden.  
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- En (1) ggr per år redovisar förvaltningschefen hur SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) fungerar. Dvs resultatet av den. HR gör även en 
sammanställning på övergripande nivå i samband med årsredovisningen. 

- Förvaltningschefen redovisar förvaltningsrapporten från KIA (rapporteringssystem 
för arbetsskador, tillbud, etc) 

- Information om eventuella åtgärder inom den egna förvaltningen utifrån 
ovanstående rapporter, samt information om vilka åtgärder vi har på 
övergripande nivå (handlingsplanen som CSK ansvarar för). 

- Medarbetarenkät redovisas när den är gjord. 
- Enskilda ärenden som rör den löpande verksamheten i förvaltningen som 

förvaltningschef bedömer är bra att politiken har kännedom om, ex. ärenden som 
fått eller kan få massmedial uppmärksamhet, eller särskilt allvarliga händelser 
där flera AT påverkats, etc.  

- Om förvaltningschefen ser att det finns ett behov att göra åtgärder som påverkar 
budget eller som kräver större organisationsförändringar.  

 
Hurvida fråga om arbetsmiljö ska vara en stående punkt vid nämndens dagordning är 
en fråga för ordförande.  
 

• När ska förvaltningen utreda bemanningen på övriga boenden? 
Svar från förvaltningen: Frågeställningen blir lite otydligt formulerad då den avser 
övriga boenden. Vi antar att frågeställaren menar våra särskilda boenden för äldre. 
Bemanning och schemaläggning utgår ifrån behov vilket gör att bemanningen ses 
över kontinuerligt.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Dnr  
2023-01-10  Dnr 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro  Postgiro 
957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

 
 

Stöd- och omsorgsförvaltningen 
Peter Juntti 
Socialchef 
peter.juntti@overtornea.se 

 
 
 
Addressat: Socialnämnden 
 
 

 
 
Förslag till arbetsgång för hantering och beredning av ledamöternas frågor. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ledamöternas frågor lämnas in till för-
valtningen skriftligt via mail till kommun@overtornea.se senast 14 dagar innan 
nämndsmötet. Mailet märks med rubriken: Fråga till stöd- och omsorgsförvalt-
ningen. Ledamöternas frågor och svar kommer sedan att vara del av utskickade 
handlingar tillsammans med kallelse.  
 
Övriga frågor från ledamöterna som ej är ställda i tid kommer att besvaras till  
nästkommande nämnd.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade beslut, KF § 70 (2022), citat:  
att sammanträdeshandlingar för kommunstyrelse , kommunfullmäktige och övriga 
nämnder skall läggas ut på kommunens hemsida under en prövotid på ett år. 
 
Kallelse och handlingar (tjänsteskrivelser, rapporter etc) ska skickas ut till 
socialnämndens ledamöter 7 dagar innan nämndens sammanträdesdatum. 
 
För att kunna ge ett så korrekt och innehållsrikt svar som möjligt på ledamöternas 
frågor föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att frågorna lämnas in skriftligt 
till förvaltningen senast 14 dagar före kommande nämndsmöte. Förvaltningen har 
då 5 arbetsdagar på sig att bereda frågorna. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att frågor inkommer till förvaltningen via 
kommunens mail: kommun@overtornea.se med rubrik: Fråga till stöd- och 
omsorgsförvaltningen. 
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Månadsrapport – Stöd- och omsorgsförvaltningen – december 2022 
2023-01-03 
Mottagare: Socialnämnd, Förvaltningen / enheterna, Kommundirektör 
 
 
Förvaltningen 

- Arbetet med att sammanställa årsredovisningen påbörjas vecka 2. Vi kommer att kunna 
lämna en preliminär ekonomisk rapport för 2022 till nämnden den 18/1.  

- Medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2022 är sammanställd med jämförelsetal från 
senaste enkäten gjord år 2019. I överlag ser det ganska lika ut mellan år 2022 och 2019, men 
vissa frågor avviker och måste arbetas med mer. Bland annat nöjdhet över arbetsscheman 
och egen känsla av hälsa. Svarsfrekvensen är dessvärre låg med endast 60% deltagande. 
Medarbetarenkäten kommer att genomlysas vid nämnden den 18/1.   

- Arbetet med att verkställa uppgifter för det prestationsbaserade stadsbidraget fortgår enligt 
plan. Vi har anställt Ahti Vähäkangas som projektledare till hälsofrämjande arbetet som ska 
verkställas under 2023. Jag kommer att skicka ut en mer detaljerad skrivelse kring detta vid 
månadsskiftet januari/februari. Ahti påbörjar anställningen den 1/5 och strax därefter 
påbörjas också aktiviteter för anställda inom förvaltningen.  

- I början av december avslutades arbetet inom modellkommun projektet – utveckling av 
välfärdsteknik för äldreomsorgen. Vi kan konstatera att de två år som vi fick möjlighet att 
vara 1 av 10 modellkommuner har varit mycket lyckade, utvecklande och placerat oss som 
kommun i framkant vad gäller utveckling inom välfärdsteknik. Vi ska nu kortsiktigt framledes 
förvalta det vi har implementerat, vara öppna för ny utveckling, och hoppas på att liknande 
eller samma projekt kan fortsätta under ledning av SKR.  

 
Covid 

- Vi får enstaka fall av Covid bland personal och kunder. Vid julhelgen hade vi totalt 12 
personer smittade (6 personal och 6 boende). Personalen är mycket duktiga på basala 
hygienrutiner och vi har hittills lyckats stävja den smitta som uppstått.  
 

Arbetsmarknad- och integration 
- Regeringen fattade under november månad beslut, grundat på Migrationsverkets prognos, 

att fördelningstalet för anvisning av skyddsbehövande från Ukraina för 2023 blir 7100 
personer. Fördelningstalen för 2023 ska presenteras i början av januari och vi träffar 
länsstyrelsen den 24/1. Det vi hittills vet är att skyddsbehövande från Ukraina (2023) 
kommer att slås ihop med talet för 2022 vilket innebär att de som uppfyllt sitt tal inte 
kommer att anvisas fler. Vi har 13 personer anvisade som ej kommit till oss varför vi enligt 
aktuell information kan förväntas oss ankomst av preliminärt 13 skyddsbehövande.  
Migrationsverket meddelade i slutet av december en fortsatt minskning av ukrainska 
medborgare som ansökte om TPD i Sverige (Temporary Protection Directive). 

- Regeringen beslutade i december att 3 300 nyanlända (fd asylsökande och kvotflyktingar) ska 
omfattas av anvisning till landets kommuner år 2023. I förordning (2016:40) om fördelning av 
anvisningar till kommuner framgår det vidare att 130 nyanlända ska anvisas till Norrbottens 
län år 2023. För Övertorneås del innebär det fem (5) personer år 2023. Reduceringen bygger 
på regeringens direktiv att minska antalet nyanlända från tidigare 5000 till en ny nivå om 900 
personer.  

- Vi är anvisade 1 (en) ensamkommande barn för 2023. Tidigare länsgemensamma avtal med 
Piteå kommun är avslutat. På grund av osäkerheten hurvida det nationella talet för 
ensamkommande barn påverkas har Norrbottens kommuner tillsammans beslutat att tills 
vidare avvakta med en gemensam lösning för mottagande.   
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- Vi har träffat arbetsförmedlingen för att se över samverkan och framtida arbetssätt mellan 
kommunens och myndighetens roll. Vid informationen kunde vi konstatera att den öppna 
arbetslösheten i Norrbotten är rekordlåg om 4% och i Övertorneå strax över 4%. Detta är 
omräknat till numerär 70 personer öppet arbetslösa i vår kommun. Det inkluderar personer 
som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder. Flertal kommuner har en betydligt lägre öppen 
arbetslöshet vilket bara stärker bilden över brist på kompetensförsörjning.   

 
Individ- och familjeomsorg 

- Inom IFO - barn och unga - pågår fortsatt högt antal barnavårdsutredningar. Sett till år 2022 
har vi betydligt fler placeringar än vi någonsin haft i kommunen. Inom organisationen har vi 
förnärvarande tre vakanser och svårigheter att rekrytera personal. Rekryteringsinsatser 
pågår. Vårt avtal med Amhigo (konsult) löpte ut vid årsskiftet och vi anlitar nu de konsulter 
som finns tillgängliga på marknaden där det generellt råder stor brist på tillgänglighet. Vi har 
lyckats rekrytera två konsulter som påbörjar jobb under kvartal 1 och 2 - 2023. 

- Inom öppenvården har vi fortsatt ökat inflöde av ärenden. Det är framför allt särskilt behov 
av stöd i hemmen. Just nu pågår insatser i flertal hem och fler står i kö för att få hjälp. Med 
de insatser som är gjorda ser vi goda resultat.   

- Fler barn och familjer hittar till familjecentralen där vi kontinuerligt genomför aktivitet. Vi 
riktar oss mot alla barn upp till 18 års ålder. Senast genomförde vi julfest som anordnades till 
alla barn med föräldrar samt till tonåringar.  
 

Äldreomsorg 
- Korttidsboendet har i princip varit fullbelagt under december månad bland annat på grund 

av brukare som inväntar beslut om särskilt boende. Månaden har varit tuff för personalen då 

flertal brukare krävt dubbelbemanning. Guldkanten har varit stängd under helgerna och 

öppnar åter den 10/1.  

- Hemtjänsten. Inom område södra har vi under några dagar inte kunnat verkställa service fullt 

ut till en brukare då det funnits en hotfull anhörig i huset. Situationen för brukaren har löst 

sig under vecka 52.  

- Personalen är nöjd med de nya leasingbilarna som kommit under hösten. Det ger en ökad 

trafiksäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.  

- På Björkebygården har vi i slutet av november genomfört en undersökning av 
inomhusluften, se tidigare rapport. Resultat har kommit och visar inga generella problem 
med luftkvalitén. Endast i ett rum uppmättes en högre halt av propylen glykol vilket är ett 
ämne som bland annat finns i vattenbaserade färger eller rengöringsmedel. Avvikelsen kan 
ha orsak i att rummet har ommålats under våren 2022. Vi har in-läckage från yttertak och 
tekniska enheten kommer att äska medel för byta av yttertak under 2023.  

- På grund oroligheter i närmiljön vid Björkebygården, där det bland annat förkommit flertal 
hotfulla situationer och skadegörelse, tog jag beslut per den 6/12 att hyra in vaktbolag för att 
säkerställa en trygg arbetsmiljö för personal och besökare till boendet. Åtgärden kvarstår tills 
vidare.  

- Platser för särskilt boende. Vi har just nu inga lediga platser och 3 nya beslut att verkställa.  
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Hälso- och sjukvårdenhet 
- Stabilt läge bland personal och brukare. Arbetet fortsätter målmedvetet att utveckla Nära 

vård med att bygga tvärprofessionella team för att arbeta personcentrerat. Att jobba 

personcentrerat är inte någon metod utan ett förhållningssätt inom vården vilket tar tid att 

arbeta in.  

 

LSS/personlig assistans 
- Inom personlig assistans har vi ett nytt beslut att verkställa. Rekrytering av personal pågår. 

  
Bemanning / Kompetensförsörjning 

- Vi har klarat bemanningen inom samtliga boenden under jul- och nyårshelgen trots en del 
sjukfrånvaro. Förutom några långtidssjukskrivningar är det influensa och enstaka fall av covid 
som påverkar bemanningen kortsiktigt. Vi är i behov av att öka antalet vikarier.  

- Annonsering om lediga tjänster för vård och omsorg pågår fortlöpande där vi själva 
annonserar via Varbi och våra egna kanaler på sociala medier samt webb.  Arbetet med 
GoCare är uppstartat och de har publicerat en arbetsgivarpresentation, se:  
https://go-care.se/lediga-tjanster/overtornea-kommun 
GoCares annonsering för sommarvikarier publiceras vecka 2. 

- Arbetet med ”global rekrytering” fortsätter. Vi arbetar nu med avtalsfrågor och hoppas 
kunna komma till ett avslut i månadsskiftet januari/februari.  

- Vi har upphandlat en rekryteringskonsult för riktad rekrytering mot socionomsektorn.  
 

 
// Peter Juntti 
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