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Bokslut 2014
Socialnämndens beslut
Föreliggande bokslut lämnas med godkännande till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Controller/ekonom Lars Niemi informerar om Socialnämndens sammanställda bokslut för ar 2014,
som visar på ett underskott på 3895,1 tkr.
-

Beslutunderlag
Socialnäinndens bokslut för år 2014.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 19

Budget
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa föreliggande förslag till lnternbudget för Socialnämnden 2015.
Arbetsutskottet och socialförvaltningen ska bilda en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram
verksamhetsplan för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Controller/ekonom Lars Niemi informerar om föreslagen Internbudget för Socialnämnden 2015.
Socialnämnden har av Kommunfullmäktige tilldelats en budgetram på 114000 Tlcr, för 2015 ars
verksamhet. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljbudget utifrån fastställda ramar.
MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna har genomförts.
Reservation
Monika Krypsjö (5). Nadja Brunfeldt (5) och Decireé Waaranperä (S) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Päivi Kilpeläinen (OFA) i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Budget 2015
Förhandlingsprotokoll MBL § 11, Dnr 2015/53
Dokumentation av riskbedömning, Dnr 2015/54
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Socialnämndens reglemente
Socialnämndens beslut
Lägga reglementet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens reglemente har delgetts alla ledamöter. Ledamöterna har inga förslag på tillägg eller
förändringar i reglementet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens reglemente.
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Information från förvaltningen
Socialehef Mehmed Hasanbegovic informerar:
-

-

-

-

RemoAge
Socialtjänststämman i Luleå 17-18 mars i Luleå
Kompetensutveckling inom Omsorgen Wes-baserade utbildningar
Egenkontroll
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Verksamhetsberättelse 2014
Socialnämndens beslut
Overlämna Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2014, med godkännande till
kommunfullmäkrige.
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag på Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2014.

Beslutsunderlag
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2014. Dnr 2015/56

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.
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Avvikelser 2014
Socialnämndens beslut
Godkänna rapporteringen av avvikelser för 2014.
Ärendebeskrivning
MAS, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Kimmo Kukkola redovisar avvikelser 140101-141231.
Avvikelser 2014-01-01

—

2014-12-31

5 äbo
Särkivaarag
Länsmansgården
Kobo
Björkebyg
Polgården
Älvgården
Omsorgen
Hemtjänst
Totalt

30
68
20
23
20
7

Fall

9
177

Läkemedel Omvårdnad Övrigt

11
19
10
10
4
10

1
4

2
1
65

2

2
2
5
14

Totalt har fallavvikelser minskat med 29 fall, jämfört med förra året. Läkemedeishändelserna
har ökat lite från 54 till 65 händelser. Övriga händelser är oftast incidenter mellan två boende
och där ser man ökning från 4 till 14 händelser. Förra året har vi haft problem med trygghetslarni
som har lett till avvikelser och till en Lex Sarah anmälan till IVO.
Läkemedeishändelser är oftast medicin doser som man har glömt att ge. Händelser i typ av
förväxling som har lett till insatser och åtgärder från sjuksköterska och läkare har vi inte haft. En
allvarlig händelse med försvunna läkemedel (fyra avvikelser) ledde till polisanmälan men
aklagaren tog beslut att inte inleda utredning av händelse.
Händelser som leder till Lex Maria anmälan till IVO har vi inte haft förra aret.
Vi har många personer i äldreomsorg med fallrisk och Senior alert används för att hitta
riskpersoner i tidigt skede. Personer med fallrisk rår var och en individuella atgärder för att
förebygga fall. Preventiva åtgärder är oftast individuell träning med sjukgymnast och
läkemedelsgenomgångar.
Diarienr. 2015/52
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Patientsäkerhetsberättelse 2014
Socialnämndens beslut
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 20 14 och lägga den Liii handlingarna.
Ärendebeskrivning
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kimmo Kukkola har upprättat Patientsäkerhetsberättelse för
2014.
Beslutsunderlag
Patienrsäkerhetsberättelse 2014, Diarie nr. 20 15/57
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§ 25

Strategi för patient och brukarsamverkan i Norrbottens län
Socialnämudens beslut
Anta Strategi för patient och brukarmedverkan.

Ärendebeskrivning
De senaste arens samhällsutveckling har inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning
och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på patientenibrukaren som mottagare av hälso- och
sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har rollen som
medaktör. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka och
stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst i Norrbottens län.
För att patient och brukarmedverlcan ska bli framgångsrik krävs insatser på flera nivåer i
organisationen.
1. Där patienten/brukaren möter verksamlieten (individnivå)
2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå)
3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (systemnivå)
Strategi för patient och brukarmedverkan är gemensam för kommuner och landsting.
Kommunförbundets styrelse rekommenderar kommunerna att anta Strategi för patient och
brukarmedverkan.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet, Styrelsen, Protokollsurdrag § 93, 20 14-12-04
Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018. Diarie nr 2015/35

Beslutet skickas till
Kommunfo bundet
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Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och landstinget i
Norrbottens län
Socialnämndens beslut
Anta förslag till Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och
landstinget i Norrbottens län.

Ärendebeskrivning
[februari 2013 godtog kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy. Dessutom utarbetades ett
gemensamt dokument “Föreskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Policy
och samverkan”, som beskriver samverkan kring hjälpmedelsoinrådet mellan landstinget och länets
kommuner. Landstingets översyn av dokumentstyrning har föranlett en genomgång av styrande
dokument inom hjälpmedelsomradet och har resulterat i en uppdaterad hjälpmedelspolicy.
Kommunförbundets styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att anta förslag till
hjälpmedelspoljcy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och landstinget i
Norrbottens län.
-

Beslutsunderlag
Kommunförbundet, Styrelsen, Protokollsutdrag § 92, 2014-12-04
Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i landstinget och kommunerna i
Norrbottens län. Diarie nr 20 15/36

Beslutet skickas till
Konimunförbundet
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Kommunala avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvård i ordinärt boende
Socialnämndens beslut
Anta förslag liii beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvård i
ordinärt boende.

Ärendebeskrivning
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i
länet att följa ländstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdande behandlingar och hjälpmedel.
Dessa avgifter har gällt under 2013 och 2014. Landstinget har genomfört en översyn av
patientavgifterna inom hälso- och sjukvarden. Nya avgifter ska gälla från 1 maj 2015.
Kommunförbundets styrelse har beslutat anta” Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den
kommunaliserade hälso- och sjukvard i ordinärt boende”, § 91, 2014-12-04.

Beslutsunderlag
Kommunförbunciet, Styrelsen protokollsutdrag, § 91, 2014-12-04.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet
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Riktlinjer vid urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i kommunal
regi i Norrbottens län
Socialnämndens beslut
Anta riktlinjer vid urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvard i kommunal regi i
Norrbottens län.
Ärendebeskrivning
Kommunförbunciets socialberedning rekommenderas länets kommuner att följa riktlinjer vid
urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i kommunal regi.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet, Socialberedningen, protokollutdrag, § 43, 2014-11-12.
Riktlinjer vid urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i kommunal regi i
Norrbottens län, Diarie nr. 2015138.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet
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Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner
Socialnänindens beslut
Socialnämnden har tagit del av skrivelsen och ställer sig bakom den.

Ärendebeskrivning
1 skrivelse till Kommunförbunciet har Synskadades Riksförbund (SRF) uttryckt stor oro över att tjänster
som syn- och hörselinstruktörer försvinner från länets kommuner. Kommunförbundets Socialberedning
har tagit del av skrivelsen och överlämnar den till alla medlemskommuner för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet, Socialberedningen, protokollsutdrag, § 42, 2014-11-12.
Skrivelse från Synskadades Riksförbund, Diarie nr. 20 15/39.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet.
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Handlingsplan psykiatrisk ohälsa
Soejalnämndens beslut
Anta Handlingsplan psykiatrisk ohälsa.
Ärendebeskrivning
1 Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete inom området psykisk
ohälsa mellan kommuner och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsätning. En
uppföljning av överenskommelsen är gjord och en gemensam handlingsplan för länets kommuner och
landstinget är upprättad tillsammans med Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Kommunförbundets socialberedning har beslutat att anta handlingsplanen samt att informera
kommunerna om beslutet.
-

Beslutunderlag
Kommunförbundet, Socialberedningen, protokollutdrag,
Handlingsplan Psykiatrisk ohälsa, Diarie nr. 2015/40.

§ 44, 2014-11-12.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet.
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Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut
Anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning
Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamhe~e~ år 2015 har utarbetats i samverkan
mellan länets kommuner och landstinget, Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel görs
årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella
förslag till förändringar.
Kommunförbundets Socialberedning rekommenderar kommunerna att följa riktlinjerna för
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet, Socialberedningen, protokollutdrag, § 40, 2014-11-12.
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, Diarie nr 20 14/7.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet
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Fördelning av fadderuppdrag rör socialnämndens ledamöter
Socialnäjundens beslut
Fadderuppdragen för 2015 fördelas enligt detta förslag:

j

Ledamot
Ulf Zakariasson (ÖFA)
Östen Lejon (C)
Ann-Kristin Taavo (C)
Päivi Kilpeläinen (ÖFA)
Gunnar Björk (M)
Margareta Törelid Haapaniemi (KD)
Hans Palo (5)
Monika Krypsjö (S)
Decireé Waaranperä-Krutrök

Verksamhet
WO /Personlig assistans
Länsmansgarden
Polgården
Björkebygården
Särkivaaragarden plan 2
Omsorgen
KorttidsboendetJHemtjänst
Särkivaaragården plan 1
Älvgarden

Ärendebeskrivning
Fadderuppdragen för Socialnämndens ledamöter ska fördelas för år 2015.

Beslutsunderlag
Förslag på fördelning av fadderuppdrag för Socialnämndens ledamöter 2015.
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Flandlingsplan för minoritetsspråksarbete
Socialnämndens beslut
Att föreslå tillägg under punkten 6. Socialtjäns Målsättning, i Handlingspian för minoritetssprakarbete
inom Övertorneå kommun 2015-2017, med följande punkter:
Att i samverkan med representanter för minoritetssprakgruppema anordna olika former av
aktiviteter för målgruppen på meänkieli och finska.
Att bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro för malgruppen.
Att stärka målgruppens sociala nät.
-

-

-

Ärendebeskrivning
Förslag på Handlingsplan för minoritetsspråksarbete inom Overtorneå Kommun har tagits fram.
Socialnämnden
Beslutsunderlag
Handlingsplan för minoriletssprakarbete inom Övertorneå kommun, 2015-20 17.

Beslutet skickas till
Kansliet.
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Avtal dietist
Socialnäiundens beslut
Anta Reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för dietistkompetens
i ordinärt och särskilt boende, avrop i ordinärt boende och tjänsteköp i särskilt boende.
Ärendebeskrivning
Från 1 februari 2013 kommunaliserades hälso- och sjukvård i ordinärt boende fran 18 år och äldre. 1
detta avtal regleras dietistkompetensen i ordinärt boende. Dietistkompetens i särskilt boende reglerades
i ett särskilt avtal mellan kommunerna och landstinget. Avtalet har sagts upp och parterna är överens
om följande reviderade avtal.

Beslutsunderlag
Reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för dietistkompetens i
ordinärt och särskilt boende.

Beslutet skickas till
Kommunförbundet.
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Frågor
Monika Krypsjö (5) frågar:
Skickas socialnämndens kallelse till personalfijreträdare?
Socialchef Mehmed Hasanbegovic svarar att kallelse ska skickas ut från och med nästa nämnd.
Ventilationen på bland annat Särkivaaragården och Länsmansgården är bristfällig, Tekniska
förvaltningen har lovat titta på det. Hur går det i ärendet?
Socialchef Mehmed Hasanbegovic svarar att socialförvaltningen ska kontrollera med Tekniska
förvaltningen så att ärendena angående ventilationen följs upp.

Decireé Waaranperä-Kjijtrö~ (5) frågar:
Hur mycket används Färdtjänsten, vad är det för kostnader?
Socialchef Mehmed Hasanbegovic svarar att han kan ta fram uppgifterna till nästa nämnd.

Gunnar Björk (M) frågar om flyktingarna på asylboendet på hotellet.
Förekommer det verksamhet som socialen ska blanda sig i. har socialen ansvar?
Har kommunen uppsökande verksamhet? Vad händer på sikt?
Socialchef Mehrned Hasanbegovic svarar att de som är på asylboendet är Migrationsverkets ansvar.
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Delgivningar
Socialnämndens beslut
Godkänna delgivningarna och lägga dem till handlingarna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Delegationsprotokoll januari 2015.
Delegationsprotokoll februari 2015.
Förvakningsrätten i Luleå, Dom, Dnr 20 14/147.
Förvaltningsrätten i Luleå, Dom, Dnr 2014/110.
Migrationsverket, Meddelande om bosättning, Dnr 2014/137.
Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende, Dnr 20 14/39.
Synpunkter och klagomål på Socialförvaltningen, Dnr 2015/41.
Revisorerna, Overtorneå kommun, Styrelsens och nämndernas ansvarutövande 2014, Dnr
2015/26.
9. Revisorerna, Övertorneå kommun, Hantering och ansökning av statsbidrag inom
flyktingmottaganclet, Dnr 2015/25.
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