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Socialnämnden

SN § 36
Ej verkställda beslut kvartal 1 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning för ej verkställda
beslut gällande kvartal 1 2019, samt översända handlingen till kommunfullmäktige
och kommunens revisorer.
Ärendebeskrivning
Nämnden är, enligt 16 kap 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-h § Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldig att rapportera om
beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § (SoL) och insatser enligt 9 § (LSS) inte har
verkställts tre månader efter beslut. Nämnden skall även rapportera om en insats
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen skall
ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt
kommunens revisorer.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
För kvartal 1 2019 har ett ärende 2019-04-17 rapporterats in till IVO i form av
individrapport. Det ärendet som rapporterats in som ej verkställt rör:
-

Justerades sign

Kontaktperson enligt LSS där anledningen anges vara ”resursbrist, nämnden
saknar lämplig personal/uppdragstagare”.
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Socialnämnden

SN § 37
Rapport prognos april 2019 SN
Beslut
Socialnämnden beslutar att uppmana förvaltningen till restriktivitet för att uppnå
en budget i balans, men i övrigt godkänna upprättad prognos.
Beslutsunderlag
Föreligger upprättat förslag till budgetuppföljning per 2019-04-30. Prognosen
visar på ett preliminärt underskott på 296 tkr. Individ- och familjeomsorgen
visar ett stort underskott till följd av höga placeringskostnader. Björkebygårdens
äldreboende visar underskott om ca 500 tkr på grund av tillfälligt ökat antal
boendeplatser under första kvartalet. Även hemtjänsten norra visar underskott,
främst på grund av höga personalkostnader till följd av ökade behov.
Integrationsenheten uppvisar ett överskott som främst beror på eftersläpande
intäkter från Migrationsverket från 2017 och 2018. Även LSS/SFB uppvisar ett
överskott som beror på retroaktiva intäkter från Försäkringskassan i ärenden som
varit under överklagan 2018. Intäkterna inom båda enheterna har varit ytterst
osäkra, varför de ej harbudgeterats.
Förvaltningen har uppmanats till att arbeta för att minimera underskottet, främst
genom strikt bedömning vad gäller vikarieintag, övertidsuttag, kurser och
konferenser, inköp samt allmän återhållsamhet.
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Socialnämnden

SN § 38
Budget 2020 SN (190613)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till detaljbudget samt
verksamhetsplan för 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en ram om 134 900 tkr.
Förvaltningen har utarbetat förslag till detaljbudget samt verksamhetsplan för
2020. Förslaget har förhandlats med berörda fackliga organisationer.
För att rymmas inom den tilldelade ramen har följande förändringar vidtagits
jämfört med 2019-års budget. Översyn av kostorganisationen, en taxehöjning av
maten till hemtjänstkunderna samt en neddragning inom IFO avseende
placeringskostnader för vuxna.
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Socialnämnden

SN § 39
Uppföljning kvalitetsrapport
Beslut
Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Nämnden beslutar även att återrapportering sker löpande.
Ärendebeskrivning
I enlighet med socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) har
förvaltningen upprättat en kvalitetsrapport. Utifrån det som framkommit
beslutade nämnden att anta följande områden som bör prioriteras för att
säkerställa kvalitet inom verksamheterna.
- Säkerställa att brister avseende genomförande plan och social dokumentation
åtgärdas
- Säkerställa att åtgärder vidtas för att förbättra personalkontinuiteten i
hemtjänsten (antal personal som besöker våra brukare).
- Tillse att samarbetet mellan Individ- och familjeomsorgen och kommunens
arbetsmarknadshandläggare intensifieras avseende personer med
försörjningsstöd.
Nämnden beslutade också att arbetet ska följas upp vid sammanträdet i juni.
Verksamheterna har intensifierat arbetet med genomförandeplaner och
dokumentation. Som ett led i att förbättra personalkontinuitet inom hemtjänsten
finns specifika planerare utsedda, detta område finns även med som prioriterat i
2020-års verksamhetsplan. Vad gäller arbetet mellan IFO och
arbetsmarknadsenheten har man avvaktat med anledning av den aviserade
förändringen kring arbetsförmedlingens organisation.

Justerades sign
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Socialnämnden

SN § 40
Upphäva beslut
Beslut
Nämnden beslutar att upphäva beslutet SN §88, 2017-12-18
Ärendebeskrivning
Under den förra mandatperioden beslutade socialnämnden 2017-12-18 att
förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna till att samlokalisera all
äldreomsorgsverksamhet i centralorten till Särkivaaragården. Utredningen skulle
även belysa ekonomiska konsekvenser.
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Socialnämnden

SN § 41
Förenklad biståndsbedömning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att införa förenklad biståndsbedömning för personer
över 75 år under en prövotid 1/1 – 31/12 2020. Den förenklade
biståndsbedömningen ska omfatta trygghetslarm, matdistribution, städning,
tvätt- och klädvård samt inköp.
Sammanfattning
Fr o m 1 juli 2018 har kommuner möjlighet att erbjuda hemtjänstinsatser utan
föregående behovsprövning. Syftet är att ge de kommuner som önskar möjlighet
att bevilja äldre personer äldreomsorg på ett enklare sätt med större utrymme för
delaktighet och självbestämmande. De insatser det föreslås gälla är
serviceinsatser. Kriterier för att kunna bevilja insatser genom förenklad
biståndsbedömning föreslås vara att den enskilde är över 75 år samt att den
enskilde inte har behov av annan hjälp utöver de föreslagna serviceinsatserna.
Insatserna ska dock följas upp tillsammans med de äldre med utgångspunkt i
kommunens riktlinjer.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att införa förenklad
biståndsbedömning under en prövoperiod om ett år för att därefter utvärdera
både effekten samt eventuella förändringar vad gäller kostnaderna. Beslutet
förutsätter också att inga extra kostnader för verksamhetssystemet uppkommer i
samband med förändringen.
Birgitta Emanuelsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
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Socialnämnden

SN § 42
Information från förvaltningen
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FÖRVALTNINGEN
Nämnden prognostiserar ett preliminärt underskott i år på cirka 300 tkr
Förvaltningen har utarbetat ”Handlings-/åtgärdsplan utifrån risker vid höga
temperaturer” samt ”Rutiner för loggkontroll i Pro Capita”
Socialchefen och Socialnämndens ordförande har deltagit i konferensen
”Aktuell Socialpolitik”
Abax – elektroniska körjournaler har installerats i verksamhetens bilar
Arbete pågår med att ta fram underlag inför beslut om ev införande av heltider,
underlag beräknas färdigställt hösten 2019
Konferens 3/6 avseende framtidens kommunala hälso- och sjukvård – ”mobila
team”
Carina Vikeväinen har övergått till HR och Annika Jakobsson kommer att
ansvara för avgifter inom äldreomsorgen
Möte med KPR/KHR 18/6
ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION
Integrationsenheten har tillsammans med Röda Korset ansökt om §37 medel
från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter. Projektet beviljades 470 000 kronor för insatsen
Samhällsguidning i samarbete med Röda korset för tidsperioden 2019-07-01 2020-12-31.
Kommunalråd och socialchef har deltagit i möte med arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson den 22/5 med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade
organisation och kommunen har lämnat ett yttrande över den tilltänkta
förändringen.
150 ungdomar har antagit erbjudande om feriejobb.

ÄLDREOMSORGEN (SÄBO, KOBO OCH HEMTJÄNST)
Verksamheten har även i år lyckats med att rekrytera vikarier så att
sommarsemestrarna kan genomföras under två perioder. För att klara
bemanningen nästa sommar kommer man att se över ev möjligheter att ändra
Utdragsbestyrkande
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semesterperioderna. I övrigt har det också varit stundtals svårt att få vikarier,
ordinarie personal har varit tvungna att jobba extra.
I dagsläget har vi tio i kö till särskilt boende
Det är högtryck på platserna. Statistik på beläggningen under det senaste
månaderna januari 77%, februari 78,9%, mars 84,5%, april 101%, maj 110,3%.
Det finns 10 rum men vi har använt 13 rum ett flertal dygn.
Nattpatrullen har mellan 10-20 planerade besök i hemmen. De är på korttids och
dubbelbemannar då de har möjlighet. Kamerorna minskar på bilkörningen.
Upphandlingen avseende maten till Pello är klar. Tornedalens Pärla kommer att
fortsätta leverera maten till äldreboendet.
Björkebygården är nu nere på 14 platser. De har även firat en 101-åring !!
Köket på Björkebygården kommer att hålla stängt under julimånad p g a
vikariebrist.
MAS
Två anmälningar har gjorts till IVO. Ett av ärendena har IVO avslutat utan
åtgärd.
Introduktion för cirka 20 sommarvikarier planerat, där ingår bl a hygien, teknik
och läkemedel
IFO
Samtal har inletts om ökat samarbete mellan kommunerna, främst
myndighetsutövning. Träffar mellan förvaltningarna planeras till efter
semestrarna.
Ett klagomål har inkommit beträffande bemötande och handläggning på IFO
LSS/SÄRSKILDA OMSORGEN
Vik enhetschef har rekryterats då ordinarie innehavare är föräldraledig.
Övertorneå kommun har tilldelats stimulansmedel avseende Hab-ersättning med
280 149 kr för 2019.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN
Nytt avtal klart med vårdförbundet vilket bl a innebär sänkt veckoarbetstid för
sköterskor som jobbar natt från 36,33 till 34,33 timmar/vecka.
Bemanning under sommaren kommer att vara på miniminivå pga vikariebrist.
HS-personalen kommer att ha utökat ansvar för andra boenden under sommaren.
En sjuksköterska har anställts som vikarie till sommaren (mot boendet) och en
undersköterska från hemtjänsten ska jobba mot hemsjukvården under tiden 17/631/8 för att avlasta hemsjukvården
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
KOSTNAD PER BRUKARE


Christoffer Essman konsult på Ensolution presenterar rapporten kostnad per brukare.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta utifrån de rekommendationer som
rapporten ger. Ekonomikontoret och Individ och familjeomsorgen, IFO, utarbetar
tydligare rutiner när det gäller uppdelning och redovisning i ekonomin.
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Socialnämnden

SN § 43
Frågor
Malin Kondor (S) frågar om det finns något anhörigstöd för personer som vårdar
anhöriga i hemmet och vem kan man hänvisa till om frågor dyker upp?
Socialchef Carina Ylipuranen svarar att det i dagsläget inte finns något anhörigstöd.
Finns ingen specifik person som man kan hänvisa till.
Malin Kondor (S) frågar om kommunen har något samarbete med
demensföreningen som finns i kommunen?
Tomas Vedestig svarar att kommunen har likadant samarbete med
demensföreningen som med andra föreningar i kommunen främst via KPR/KHR,
Kommunala pensionärsrådet/kommunala handikapprådet, som har sammanträde 3
gånger per år.
Malin Kondor (S) frågar om det finns någon form av avlastning i hemmet för
anhöriga vid oförutsedda händelser?
Tomas Vedestig (SJVP) svarar att det som finns idag är korttidsboendet där
personer kan vistas om anhöriga behöver avlastning.
Malin Kondor (S) frågar om det finns ett demensteam i kommunen?
Tomas Vedestig (SJVP) svarar att det inte finns något demensteam.
Birgitta Emanuelsson (S) frågar varför träffpunkten Guldkanten bara är öppen 2
dagar per vecka och varför det inte är öppet för personer med demens? Finns Det
träffpunkter i norra och södra kommundelarna?
Carina Ylipuranen svarar att Guldkanten är öppen för alla, och att utöka
öppettiderna och öppna träffpunkter i norra och södra kommundelarna är en
kostnadsfråga som nämnden måste ta ställning till.

______
Justerades sign
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Socialnämnden

SN § 44
Delgivningar
Beslut
Nämnden beslutar att godkänna delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
1. Kontrollrapport, Zakarigården
2. Rättelse till socialnämndens protokoll
3. BBIC Licensavtal
4. Beroendecentrum i Norrbotten
5. Bestridande av fakturor
6. Redovisning färdtjänstresor
7. Beslut från IVO
8. Samarbetsavtal MAS
9. Rekvisition av statsbidrag
10. Beslut IVO
11. Delegationsprotokoll Mars 2019
12. Delegationsprotokoll April 2019
13. Delegationsprotokoll Maj 2019
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