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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 am man t rädesda tu m

Socialnämnden

2012-10-10

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Övertornea kommun
Onsdag 10oktober kl 08,00-16,30

Beslutande

Tomas Vedestig (s) ordförande
Johan Kummu (s) ej § 133
Ake Rundgren (s)
Decireé Waaranperä-Krutrök (s)
Elisabeth Kerttu (s)
Helena Haapaniemi (kd)
Ake Fagervall (ns) §~ 128-160
Nils Ström (c) tjg ersättare
Ann-Kristin Andersson soc.chef, Carina Vikeväinen sekr, Annica Lahti,
Birgitta Emanuelsson biståndshandläggare~ 1 29,~ 153,
Lars Niemi ekonom § 161, Enhetschefer ,Carina Kemppainen, Karl-Erik
Harnesk, Astrid Ström,Kaisu Eero, Tomas Kerttu, Kaisu Eero § 161
Soc.sekr. Maria Fredriksson, Sandra Jaakko~ 131-151, Valter Jauhiainen
§ 162

Ovriga deltagande

Helena Haapaniemi (kd)

Utses att justera
Underskiifter

Sekreterare

Paragrafer

§

128—169

Carina Vikeväinen
Ord röra nde

Tomas Vedestig (s)
Ju st erande

Helena Haapaniemi (kd)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterm Justeringen har ullkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012—10—10

Datum föranslags uppsättande

2012—10—19

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum föranslags nedtagande

Underskrift

Carina Vikeväinen
Utdragsbestyrkande

2012—11—09
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammanLrädesdalum

Socialnämnden

2012-10-10
Sn

§

128

Ändring av Dagordning
Socialnämndens beslut
På förslag av Ordförande beslutar Socialnämnden att lägga till nedanstående
punkter på dagordningen.

•
•

Justerades sign

Förslag avgifter hemsjukvard
Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda
boenden.
Remiss svar Förslag till höjt fri belopp

Utdragsbescyrkande

* * ÖVERTORNEÅ KOMMUN
*

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

129

Jntern Kontroll
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inför socialnämndsmöte väljs beslut ur det senaste delegationsprotokollet.
Ansvarig biståndshandläggare kallas in för redovisning av ärende och beslut till
socialnämndens möte.

Socialsekreterare Sandra Jaakko och Maria Fredriksson redogör i ett IFO
ärende, barn.
Biståndshandläggare Annica Lahti redogör i ett SoL ärende.
Socialchef Ann-Kristin Andersson informerar:
-

-

luslerades sign

Attestordning
Boendestatistik
Antal klagomål/synpunkter
Statistik ekonomiskt bistånd

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ammanträdesdacum

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn § 130
Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd
och service till funktionshindrade, LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker kommunfullmäktige att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera gynnande bistandsbeslut
som inte verkställt inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i en statistikrapport.

Beslutsunderlag
Rapport 1:a kvartalet 2012 ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § Sol och 28 §
LS 5.
-

[~1
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

131-151

Enskilda ärenden

usierades sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdatum

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ammarnrädesdatum

*
Socialnämnden

2012-10- 10

Sn

§

152

Information
Socialchef Ann-Kristin Andersson informerar

-

-

-

Hemsjukvården
Våld i nära relationer, ny ansökan ska göras. Overtorneå Kalix och
Haparanda samarbetar.
Ramen för Socialnämnden för år 2013
Personalfrågor semesterdagstillägg
Aldredagen 1 oktober pa Folkets hus
LSS-boendet/Trygghetsboendet
Socialchefsträffar i Ostra Norrbotten har införts

rtdragsbestyrkande

* * ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ammanlrädesdawm

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

153

Arbetsmiljö
Bistandshandläggar Birgitta Emanuelsson informerar om biståndsbedömningen
som påbörjats på Särkivaaragården.
Socialchef Ann-Kristin Andersson informerar
-

terades sign

personalärende
Särkivaaragarden
Större toalettutrymme behövs på Dagcentrat

;tdragsbesyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdatum

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn § 154
Socialnämndens Delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i
delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Det finns behov av ändringar i delegationsordningen för äldreomsorgen och
omsorgen om funktionshindrade med anledning av förändringar i
verksamheten. Förvaltningen förslar att lägsta delegat för beslut om särskilt
boende enligt Socialtjänstlagen § 4:1, samt beslut om insatsen personlig
assistans enligt LSS § 9:2 lämnas till biståndshandläggare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-10
Tjänsteskrivelse Dnr 2012/146
Sn Au § 63 20 12-09-20

uslerades sign

idragsbesiyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdatum
20 12-10-10

Sn~ 155
Ansökan från BRIS region Nord
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja ansökan från BRIS region Nord om
verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013, med 10kr! barn under 18 ar
i Övertorneå Kommun, vilket innebär 9360 kronor.

Ärendebeskrivning
BRIS region Nord har inkommit med ansökan till Socialnämnden om
verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013.

Reslutunderlag
Ansökan fran BRIS Dnr 2012!148

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanirädesdatum

*
Socialnämnden

2012-10-10

Sn

§

156

Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan,
Socialnämnden hänvisar Studieförbundet Vuxenskolan att söka bidrag för
aktiviteter från respektive Enhetschef på Äldreboendena.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet vuxenskolan har inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag 15 000 kr, för att kunna bedriva verksamhet på
Träffpunkten i Overtorneå

Reslutsunderlag
Ansökan fran Studieförbundet Vuxenskolan.
Diarienr 2012/171

J Idragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

*

Sammanrädesdawm

Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

157

Rapport schizofreni
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar att anta förslaget till överenskommelse “Gemensamt
program i Norrbotten för psykosociala insatser för personer med schizofreni
eller schizofreniliknande tillstand”

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting har
överenskommit om “Gemensamt program i Norrbotten för psykosociala
insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Beslutsunderlag
Gemensamt program i Norrbotten för psykosociala insatser för personer med
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.
20 12-09

islerades sign

(dragsbesiyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdatum
2012-10-10

Sn

§

158

Rapport Demens
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till överenskommelse Gemensamt
program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten”
“

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting har
överenskommit om “Gemensamt program för yard och omsorg vid
demenssjukdom i Norrbotten.

Beslutsunderlag
Genensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdalum

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

159

Rapport Palliativ vård
Socialnämnden beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till överenskommelse” Vard i livets
slutskede Palliativ vård i Norrbotten”
-

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting har
överenskommit om “Vård i livets slutskede- Palliativ vård i Norrbotten”.

Beslutsunderlag
Vård i livets slutskede

—

Palliativ vård i Norrbotten.

FQ1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdatum
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Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

160

Rapport psykisk funktions nedsättning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till överenskommelse Psykisk
funktionsnedsättning”
“

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting har
överenskommit om Psykisk funktoinsnedsättning”
“

Beslutsunderlag
Psykisk funktionsnedsättning

Juslerades sign

Hdragsbesiyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ammamrädesdatum
20 12-10-10

Sn § 161

Budgetuppföljning efter 8 månader 2012

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga föreliggande förslag till delårsbudget 2012
till handlingarna, samt att uppdra till respektive enhetschef att arbeta för en
budget i balans.

Ärendebeskrivning
Ekonom/controller Lars Niemi informerar om föreliggande förslag till
delårsbokslut 2012.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport 8 månader 2012.
Sn Au § 62 20120920

luslerades sign

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanlräciesdatum

Socialnämnden

20 12-10-10

Sn § 162
Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om tillägg till Riktlinjer för
ekonomiskt bistand.

Ärendebeskrivning
Förslag om tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistand.
Socialsekreterare föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-02

Puslerades sign

)Idragsbestyrkande

* * ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
S ammanträdesdatum

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

163

Remiss, Förslag till förhöjt fribelopp för barn och skolungdomars
arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översända det till
Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Overtorneå kommun har fått en inbjudan fran Socialdepartementet att lämna
synpunkter på förslag till höjt fribelopp för barn och ungdomars
arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd. Socialnämnden instämmer i
förslaget om remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-10

uslerades sign

Idragsbesiyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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5 ammanirädesdawm

Socialnämnden

2012-10-10

Sn

§

164

Gemensamma riktlinjer för samverkan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna Gemensamma riktlinjer för
samverkan, Samordnad individuell plan.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderade samverkanslinjer mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården vid samordnad individuell planering har utarbetats gällande SoL,
HSL och LSS.

Beslutsunderlag
Gemensamma riktlinjer för samverkan, Samordnad individuell plan.
20 10-10-28

lusterades sign

Hd ragsbestyrk ande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-10-10

Sn

§

165

Riktlinjer för samverkan kring barn och unga
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till gemensamma riktlinjer för
samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting har
överenskommit om Samverkan kring barn och unga i Norrbotten.

Beslutsunderlag
Förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med
sammansatta behov.
2008-06-11

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-10-10

Sn § 166
Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda
boenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
godkänna föreliggande projektplan för granskning av anskaffning av vikarier
inom äldreomsorgens särskilda boenden.
att godkänna kostnaden av granskningen på 110 000 kr exklusive moms.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade20l2-04-25 § 60 att ge i uppdrag till de
förtroendevalda revisorerna i Overtorneå kommun att genomföra en granskning
och analys av användningen av de personella resurserna inom äldreomsorgen i
Overtorneå kommun. Den begärda granskningen avser tiden 2011-01-01-201204-30.Bakgrunden till den begärda granskningen var att under 2011
redovisades fran vissa verksamheter inom äldreomsorgen en stor differens
mellan personalens frånvaro och intag av vikariebemanning. Den intagna
vikariebemanningen översteg 2011 med stor marginal personalens frånvaro.
Socialnämnden har första kvartalet 2012 noterat liknande tendenser.

Beslutsunderlag
Projektplan, kostnadsförslag fran PWC
Sn § 60 2012-04-25

lusterades sign
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-10- 10

Sn § 167
Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i
ordinärt boende

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå följande avgifter för den kommunala hälsooch sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende fran 1 februari 2013, samt
att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift
för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har beslutat om förslag till
avgiftsunderlag inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt
boende.

Beslutsunderlag
Skrivelse socialförvaltningen Dnr 2012/97
Styrelsen Kommunförbundet Norrbotten
§ 402012-09-27

usterades sign

Idragsbesyrkande
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Sammanirädesdacum

Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

168

Övriga frågor
Johan Kummu (s) frågar:
Är lokal för fritidsverksamheten för ungdomarna från Särskolan ordnad?
Socialchef Ann-Kristin Andersson svarar att information, risk och
konsekvensanalys är gjord med Facket, förhoppningsvis är allt klart till
höstlovet.

Varför anställer man outbildad personal, när socialnämnden beslutat att
utbildad personal ska anställas?
Socialchef Ann-Kristin Andersson förklarar vilka lagar som gäller och hur
tjänstetillsättning går till i kommunen.

yrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 ammanträdesdacum

*
Socialnämnden

20 12-10-10

Sn

§

169

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delgivningarna och
lägga dem till handlingarna.

fldragsbestyrkande

