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§ 93

Ändring av ärendelistan
Socialnämndens beslut
Arendet vin Jänistälidlietsinål 1& socialnämnden Iaggs till som punkt 11, ärendet Övrigt blir punkt 12
och ärendet Delgivningar blir punkt 13.
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§ 94

Budgetuppföljning efter 10 månader
Socialnämndens beslut
Godkänna budgetuppfiuljningen och uppmanar förvaltningen att fortsätta arbeta med åtgärdsplanen för
att få en budget i balans.

Ärendebeskrivning
Controller Lars Niemi går igenom socialnämndens budgetprognos efter 10 månader 2014.
Socialnämndens prognostiserade resultat visar ett underskott på —3,3 79,5 mkr.

Beslutsunderlag
Socialnämndens Budgetuppföljning efter 10 månader
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§ 95

Information från Tekniska förvaltningen

Carl-Axel Sundbaum, teknisk chef prcscnterar två förslag på ombyggnationer av de befintliga
byggnaderna Dagcenter eller Länsmansgården till Trygghetsboende.
Socialnämnden vill se fler förslag och kallar tekniske chefen till nämndssammanträdet i december för
att presentera förslag på eventuell nybyggnad av trygghetsboende på Ekfors-tomten.
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§ 96

Information från förvaltningen

Kvalitetsutvecklare Ann-Charlotte Julnes och Socialchef Mehmed Hasanbegovic informerar:
-

-

-

-

-

-

-

-

Översyn av Systematiskt brandskyddsarbete och Brandskyddspolicy pågår.
Evidensbaserad praktik FRP.
E-Hälsa i Övertorneå kommun.
Projektansökningar Svenska Europeiska socialfonden.
Arbetsmiljöverket har varit på inspektion på IFO, Individ och familjeomsorgen.
Skrivelse till KS angående lokal för IFO.
Skrivelse till Matarengihem angående LSS boende.
Fältassistent ska projektanstäflas.
Policy för Sociala medier.
Socialchefen har varit på Nationell konferens för socialtjänsten.
Registrering i kvalitetsregister Stimulansmedel Övertorneå ligger högst
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§ 97

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga Dnr 2014/157
Socialnämndens beslut
Den reviderade överenskommelsen Norrbus- Överenskommelse om samverkan kring barn och unga
2013, antas.

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma riktlinjer för
samverkan för barn och unga, Norrbus. Det gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på
samverkan kring barn och unga har ökat, varför revidering av Norrbus är nödvändig.
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har 2013-09-26, § 34, beslutat att rekommendera
kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus- Överenskommelse om samverkan
kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Kommunförbundets sammanträdesprotokoll 2013-09-26, § 34.
Norrbus Overenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten 2013.
-
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Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård, mellan landstinget och
kommunerna i Norrbottens län, Dnr 2014/141
Socialnjjmndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige anta Overenskommelse om samarbete inom
missbruks- och beroendevård mellan landstinget och kommunerna i Norrbottens län.

Ärendebeskrivning
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdsiagen och i socialtjänstlagen från den 1juli 2013, infördes en
skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga
om personer som missbrukas alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopingmedel.
Syftet med lagändringen är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre
tillgodose behovet av vård, stöd och behandling rör målgruppen.
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har 2014-09-18 § 63, beslutat, under förutsättning av
motsvarande beslut i Landstingsstyrelsen, rekommendera kommunerna i länet att anta den upprättade
Överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan landstinget och
kommunerna i Norrbotten iniduderat ett Beroendecentrum i länet. Att anta upprättat Samverkansavtal
mellan landstinget och kommunerna gällande beroendecentrum i Norrbotten. Att godkänna upprättat
förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Kommunförbundets sammanträdesprotokoll 2014-09-18

§

63.

Överenskommelse om samarbete inom Missbruks- och beroendevård mellan landstinget och
kommunerna i Norrbottens län.
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§ 99

Riktlinjer Föreskrivning av Anti-Decubjtus madrasser i Övertorneå kommun, Dnr 2014/159
Socialnämndens beslut
Anta Riktlinjei Föreskrivning av Antj-Decubitus madrasser i Overtorneå kommun.
Ärendebeskrivning
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, Kimmo Kukkola har upprättat fZirslag på Riktlinjer för
Föreskrivning av Anti-Decubitus madrasser i Overtorneå kommun.

Beslutsunderlag
Riktlinjer Föreskrivning av Anti-Decubitus madrasser i Övertomeå kommun
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Riktlinjer Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar som används av flera brukare 1 Övertorneå
kommun, Dnr 2014/160
Socialnltrnndeiis beslut
Anta Riktlinjer Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar som används av flera brukare i Overtorneå
kommun.

Ärendebeskrivning
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, Kimmo Kukkola har upprättat förslag på Riktlinjer Eldrivna
vårdarmanövrerade rullstolar som används av flera brukare i Övertorneå kommun.

Beslutsunderlag
Riktlinjer Eldrivna vårdarmanjivrerade rullstolar som används av flera brukare i Övertorneå kommun.

ft:Yc

Utdragsbestyrk ande

ÖVERTORNEA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

20 14-1 1-21

Sn

5 am man träd es d atu m

12

§ 101

Riktlinjer för vårdbygien inom kommunens hälso- och sjukvård i Norrbotten, Dnr 2014/139

Socialnämndens beslut
Anta riktlinjer för vårdhygien inom kommunens hälso- och sjukvård i Norrbotten.

Ärendebeskrivning
All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vara av
god kvalitet. God vårdkvalitet förutsätter en god hygienisk standard och anges sedan 1juli 2006 som
ett specificerat krav i Hälso- och sjukvårdsiagen (SFS 1982:763)
Riktlinjerna är framtaget av Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Norrbotten, det är ett samverkans
dokument tillsammans med Norrbottens Läns landsting och enheten för vårdhygien.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för vårdhygien inom kommunens hälso- och sjukvård i Norrbotten.
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Vardagshjälte
Socialnämndens beslut
Utse flireningen Handlarna som stipendiater till utmärkelsen Vardagshjälte. Priset delas ut av
socialehefen på Näringslivsgalan i Overtorneå 2015.
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att upprätta riktlinjer för utdelning av stipendium
Vardagshjälte.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska utse stipendiat för utmärkelsen Vardagshjälte.
Föreningen Flandlarna föreslås som stipendiater, med motiveringen:
Socialnämnden vill uppmärksamma hjälpen från företagarna i Övertorneå för hjälp med att anordna
arbete/arbetspraktik för brukarna inom särskilda omsorgen.

Beslutsunderlag
Förslag på stipendiater till utmärkelsen Vardagshjälte
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Jämstälidlietsmål för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Jämställdhetsmåj för socialnämnden:
“Vi vill erbjuda likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden.”
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun ska erbjuda jämställd service och verksamhet för alla kommunens invånare. Varje
nämnd ska utarbeta och anta ett mätbart övergripande jämstälidhetsmål, relaterat till de av fullmäktige
antagna övergripande målen.
Beslutsunderlag
Diskussioner om Förslag på övergripande jämstälidhetsmål för socialnämnden
Strategisk handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2014.
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Övrigt
Tomas Mörtberg (C) frågar:
Hur går det med upphandlingen av leasing bilar för hemtjänsten?
Socialchefen svarar:
Offerter har kommit in. Mehmed ser över och fortsätter att arbeta med det.
HVB-hem har många boende, asylpiatser omsätts snabbt, hur hanteras det?
Socialchefen svarar:
Socialnämnden är ansvarig för placeringarna.
Socialchef, WO-chef och AMI-chef ska träffas fdr att tillsammans planera hur de ska arbeta med
placeringarna tillsammans.
Hur går det med att ordna Dagaktiviteter för äldre?
Socialchefen svarar:
Finns inte i dagsläget.
Personal som jobbar med minoritetsspråkprojekt åker runt och har dagverksamhet på de olika
boendena.

Åke Fagervall (NS) frågar:
Tiggare i Overtorneå hur hanterar vi det?
Socjalchefen svarar:
Vistelsebegreppet gäller, kommunen har ansvar att lösa akuta problem innan hemresa. Kontakta
hemlandets ambassad för att kontrollera om de ordnar hemresa.

Elisabeth Kerttu (5) frågar:
Vilken sysselsättning erbjuds Socialpsykiatrin under dagarna?
Socialehefen svara:
De har träffpunkt tre gånger i veckan i en lokal på Dagcentret.
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Delgivningar
Socjalntfrnndens beslut
Godkänna delgivningarna och lägga dem till handlingarna.
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