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Ändring av ärendelistan
Socialnämncjens beslut
Punkten 1 Enskilda ärenden utgår.
Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik läggs till som punkt 9
Punkten 9 Övrigt flyttas till punkt 10.
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Projekt
Socialnämndens beslut
Socialehef Mehmed Hasanbegovic får i uppdrag att strukturera upp arbetet med projekt inom
socialnämnderis verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Thomas Norberg informerar om pågående och nyligen avslutade projekt inom socialförvaltningen.
Pågående projekt:
• E-hälsa
• Glädje i vardagen
• Reflexen
• Våld i nära relationer
o Vårdutveckling, svårt sjuka äldre
• Värdighetsgaranti
• Omvårdnadslyftet
Avslutade projekt:
• Anhörigstöd
• Föräldrastöd
• Koh-I-Noor

Beslutsunderlag
Projektförteckning, Projekt inom socialnämndens verksamhetsområden. Diarie nr. 2014/34
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Socialnämndens bokslut 2013
Socialnämndens beslut
Föreliggande årsbokslut för 2013 överlämnas med godkännande till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Information från Lars Niemi, controller. Socialnämndens sammanställda bokslut för år 2013 visar på
ett underskott på 1479,6 tkr.
—

Beslutsunderlag
Socialnämndens bokslut för år 2013
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Information från förvaltningen
Socialchef Mehmed Hasanbegovic informerar:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ansökan om Minoritetsspråkmedel är inlämnad
Ansökan om medel för Omvårdnadslyftet är inskickad
Incident inom Socialförvaltningen
Avvikelserapport sammanställs och redovisas nästa nämnd
Ekonomiskt bistånd- Redovisning och jämförelse
Hemtjänst granskas av PWC, på uppdrag av Kommunens revisorer
Kommunala pensionärsrådet/handikapprådet , KPRIKHR har haft möte 3 februari
Socialnämndens skyddskommitté har haft möte 5 februari, ytterligare tre möten är
inpianerade 2014.
Lediga platser ska inte tillsättas på Länsmansgården, Oversiktsplan pågår angående
ombyggnation av Zakarigården till Trygghetsboende.
Samhall har varit och informerat Socialchef och Ordförande om tjänster de kan erbjuda
socialförvaltningen.
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Lokal Värdegrtrnd- Övertorneå Äldreomsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreslagen Lokal Värdegrund för Övertorneå Aldreomsorg.
Ärendebeskrivning
1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (5 kap. 4~ SoL 2001:453)
De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen innebär att
socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer:
Får leva ett värdigt liv...
• Rätt till en privat sfär och kroppslig integritet
• Möjlighet att upprätthålla och respekteras i sitt självbestämmande
• Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
• Insatser av god kvalitet
o
Ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga
• Skälig levnadsnivå
o
Skydd för skada och obehag
och känna välbefinnande
• Känsla av trygghet
o
Upplevelse av meningsfullhet
att uppleva och känna sammanhang och en slags helhet i sitt liv
upplevelser av samhörighet och gemenskap
stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro
upplevelser av livsmod, eufori och lust
-

-

-

-

Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig
personal som inger förtroende. Omsorgen och vården skall genomsyras av ett salutogent synsätt, dvs.
med fokus på hela människans livssituation och faktorer som befrämjar hälsa.
Äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall utgå ifrån individens hela livssituation, såväl de fysiska
såsom de psykiska, sociala, kulturella och existentiella behoven hos individen.
Aldreomsorgen i Övertorneå kommun skall ha sin utgångspunkt utifrån människors lika värde, oavsett
kön, ålder, social position, etniskt och nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt,
hälsotillstånd, funktionshinder samt sexuell läggning.
Aldreomsorgen i Overtorneå kommun ska kännetecknas av:
Ett gott bemötande
Självbestämmande
Trygghet
Meningsfullhet och sammanhang
Insatser av god kvalitet
Ett salutogent förhållningssätt/arbetssätt med fokus på Individen Individens behov i centrum
-

Beslutsunderiag
Lokalvärdegrund-Overtorneå Äldreomsorg, Diarie nr 2013/42
Jus rades sign
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Värdigbetsgarantier för Hemtjänsten
Socialnänmdens beslut
Socialnämnden antar föreslagna Värdighetsgarantier för Hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på Värdighetsgarantier för Heintjänsten:
Vi lovar att
• alla dina beviljade ornsorgsinsatser ska påbörjas inom 72 timmar
• alla dina beviljade serviceinsatser ska påbörjas inom 14 dagar
• om du har trygghetslarm så besvaras anropet inom två minuter och åtgärdas inom 60 minuter
under förutsättning att all teknik fungerar
• vår personal ser sig som gäster i din bostad
• vid beviljat hemtjänstbeslut erbjuda dig en kontaktperson och att du får information om
kontaktpersonens ansvar
• du har möjlighet att byta kontaktperson
• upprätta en genoniförandeplan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska
hjälpa dig. Om du vill får gärna anhörig delta. Genomförandeplanen ska följas upp minst en
gång per år
o erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
• all personal bär en namnbricka
• erbjuda dig varierad och näringsriktig kost om du har matdistribution-tjänst

Beslutunderlag
Värdighetsgarantier för Hemtjänsten, Diarie.nr 2013/42
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Värdighetsgarantier för särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreslagna Värdighetsgarantier för särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på Värdighetsgarantier för särskilt boende:
Vi lovar att
• vid beslut av ansökan om särskilt boende, erbjuds du ett personligt kontakt av socialtjänsten för
information om vad beslutet gäller
• vår personal ser sig som gäster i din bostad
• vid inflyttning erbjuda dig en kontaktperson och att du får information om kontaktpersonens
ansvar
o du har möjlighet att byta kontaktperson
• upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska
hjälpa dig. Om du vill får gärna anhörig delta. Genomförandeplanen ska följas upp minst en
gång per år
• erbjuda dig en organiserad aktivitet per dag
• erbjuda dig daglig utevistelse
• erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
• erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för
natten
o ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar
• all personal bär en namnbricka
• erbjuda dig varierad och näringsriktig kost
• personal alltid finns med vid kaffestunder och måltider

Beslutsunderlag
Värdighetsgarantier för särskilt boende, Diarie nr. 20 13/42
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Jämstälidhetsarbete i kommunen
Socialnämndens beslut
Socialchef Mehmed Hasanbegovic uppdras att utarbeta förslag på jämstälidhetsmål, vilket sedan antas
av Socialnänmdens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Overtorneå kommun ska erbjuda jämställd service och verksamhet för alla kommunens invånare.
Varje nämnd ska senast 20 14-02-28 utarbeta och anta minst ett mätbart jämstälidhetsmål, relaterat till
det av fullmäktige antagna övergripande målet.
Varje förvaltning sica senast 2014-03-3 1 utarbeta minst ett mätbart jämställdhetsmål, relaterat till de av
nämnden antagna målet. Underlaget till det framtagna målet ska utgöras av en statistisk analys av
någon av förvaltningen huvudprocesser.

Beslutsunderlag
Strategisk handlingsplan för jamställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2014.
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Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ska påbörja processen att etablera konceptet Trygghet, service och delaktighet i
hemmet” och uppdrar till socialförvaltningen att ta fram en handlingspian för konceptet, inklusive
tidsplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet.
“

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal överenskommelser med
regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvård, Kommunal eHälsa är ett utvecklingsområde. En viktig del i den nya
överenskommelsen är havet på att kommunerna påbörjar processen att etablera konceptet “Trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik, inklusive övergång till digitala trygghetslarm.
Detta innebär bland annat:
att kunna erbjuda interaktiva e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna
att erbjuda digitala tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård såsom bildkommunikation för
att underlätta kommunikation med anhöriga eller personal, elektronisk nattillsyn,
rehabilitering, möjlighet att följa egen hälsa
att berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som
ger möjlighet till mobil dokumentation och informationsåtkomst, vilket underlättar
vårdtagare delaktighet i sin egen vård och omsorg
att säkerställa införandet av digitala trygghetslarm och hela larmkedjan
-

-

-

-

Digital teknik har en stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård och
omsorg. För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta fram en långsiktig plan för genomförandet
av ovanstående koncept. Planen ska innehålla en handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser
med andra berörda aktörer samt finansiering av arbetet.

Beslutsunderlag
Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Diarie nr 2014/27
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Ovrigt
Decire~ Waaranperä Kriitrök (5) frågar:
Vilka ledamöter från nämnden som ska åka på Ekonomikonferensenl2-13 mars.
Ordförande Tomas Mörtberg (C) svarar att det bestäms efter Kommunfullmäktige 24 februari, då ny
Vice Ordförande för Socialnämnden ska utses.
Fä.Itassistenten som ska anställas kan den resursen även användas vid behov på Familjecentralen?
Ordförande Tomas Mörtberg (C) svarar att det är Kommunstyrelsen som behandlar frågan om
Fältassistent.
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Socialnjjmncjens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delgivningarna och lägga dem till
handlingarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Delegationsprotokoll december 2013
Förvaltningsrätten i Luleå, Beslut, Diarienr 2013/193
Luleå Tingsrätt, Dom, Diarie nr. 2008/14 1
Haparanda Tingsrätt, Dom, Diarie nr. 2013/114
Haparanda Tingsrätt, Dom, Diarie nr. 2013/116
Haparanda Tingsrätt, Dom, Diarie nr. 20 13/18
Haparanda Tingsrätt, Dom, Diarie nr. 2013/209
Migrationsverket, Anmälan, Diarie nr. 2014/22
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, Diarie nr. 2013/231
Inspektionen för vård och omsorg Beslut, Diarie nr. 2013/232
Socialstyrelsen, Rapport “Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre”,
Diarie nr. 2013/245
12. Socialstyrelsen, Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013, Diarie nr. 2013/42
13. Socialstyrelsen, Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet, 2013
Diarie nr. 2013/3 1
14. Statistiska centralbyrån, Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014,
utfall. Diarie nr. 2013/228
15. Sveriges Konmrnner och Landsting, Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre för 2014. Diarie nr. 2013/229
16. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 13:66, Stöd till en evidensbaserad praktik för god
Kvalitet inom socialtjänsten. Diarie nr. 2013/230
17. Sammanställning avvikelser socialförvaltningen, Personlig assistans, Diarie nr. 2014/10
18. Protokoll, Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet 2013-12-12.
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