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Tid: Kl 08:30 - 15:00

Plats: Kommunförvaltningen B-salen
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Förvaringsplats för protokoll Socialkontorets arkiv

Agneta Ahl



PROTOKOLL 2 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 9 Dnr 0010/07-700

DELGIVNINGAR

Ärendebeskrivning

Anmäles delgivningar enligt nedanstående.

Älvsbyns kommun

a) Beslut i KF § 21/07 – Utökat flyktingmottagande
b) Beslut i KF § 2/07 – Ändring av reglemente för KHPR
c) Beslut i KF § 1/07 – Namnändring av Vård- och omsorgsnämnden
d) Färdtjänststatistik 2006

Länsstyrelsen Norrbotten - Redovisning av resultat från uppdrag om LSS-
insatser.

Kommunförbundet - Information – Sammanhållen hemvård

Arbetsmiljöverket

a) Begäran om komplettering av inkommit svar gällande arbetsmiljöbrister
på Nyberga och Ugglan.

b) Information om avslutat ärende gällande arbetsmiljöbrister på Nyberga
och Ugglan.

Pitehälsan – Rapport gällande grupputvecklingsinsats på Ugglan.

SKPF – Nyval till KHPR.

NLL  - Vårddagar per avdelning och månad/hemortskommun samt
klinikfärdiga patienter 2006-12-01—12-31.

Pizzeria Tic Tac – Anmälan om försäljning av öl klass II.

Socialnämnden beslutar

Lägga informationen till handlingarna.

____



PROTOKOLL 3 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 10 Dnr 0024/07-700

DELEGATIONSBESLUT SN 2007-03-21

Ärendebeskrivning

Anmäles delegationsbeslut enligt nedanstående.

Utskänkningstillstånd Delegat

Tillfälligt serveringstillstånd 2007-02-24, Vidsels Bygde- Omr.chef IFO
förening

Socialnämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

____



PROTOKOLL 4 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 11 Dnr 0002/07-700

NÄMNDSPLAN FÖR ÅR 2008

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till nämndsplan för år 2008 enligt bilaga.

Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen

Fastställa socialnämndens nämndsplan för år 2008 enligt bilaga.

___



PROTOKOLL 5 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 12 Dnr 0026/07-700

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2006

Ärendebeskrivning

Föreligger verksamhetsberättelser från socialnämndens verksamheter för år
2006 enligt nedanstående.

♦ Individ- och familjeomsorg
♦ Handikappomsorg
♦ Äldreomsorg

Socialnämnden beslutar

Nämnden konstaterar att samtliga verksamheter har under 2006 gjort ett
mycket gott arbete utifrån befintliga resurser och lägger berättelserna med
godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 6 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 13 Dnr 0025/07-730

UPPFÖLJNING AV FÖRÄNDRINGAR INOM ÄLDRE-
OMSORGEN

Ärendebeskrivning

Verksamhetsutvecklaren inom äldreomsorgen, Ann-Louise Öberg, har på
uppdrag av socialchefen gjort en sammanställning av de förändringar som har
skett inom äldreomsorgen under åren 1999-2006. Sammanställningen biläggs.

Socialnämnden

Nämnden har med stort intresse tagit del av uppföljningen och kan
konstatera att de beslut som tagits varit riktiga beslut.

Frågan om boendeplatser, ökat stöd till anhöriga och så vidare förs in i
nämndsplanen.

Socialnämnden beslutar

Att med ovanstående kommentar lägga uppföljningen till handlingarna.

___



PROTOKOLL 7 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 14 Dnr 0020/07-730

VÅRDTYNGDSMÄTNING SÄRSKILDA BOENDEN VECKA 5 ÅR
2007

Ärendebeskrivning

Under vecka 5 2007 gjordes vårdtyngdsmätning på Nyberga och Ugglan.
Mätningen baserar sig på den så kallade ”ADL-trappan”. Bedömning görs om
en person är beroende eller inte av andra för att utföra vissa aktiviteter.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Louise Öberg, har avlämnat redo-
visning av vårdtyngdsmätningen.

Socialnämnden

Socialnämnden konstaterar att några stora förändringar inte skett under de
senaste åren.

Nästa vårdtyngdsmätning kommer att göras om två år.

Socialnämnden beslutar

Att med ovanstående kommentarer lägga uppföljningen till handlingarna.

____



PROTOKOLL 8 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 15 Dnr 0019/07-730

ÄLDREOMSORGENS POLICY FÖR ANHÖRIGSTÖD

Ärendebeskrivning

I socialtjänstlagen markeras vikten av stöd till anhöriga och i 5 kap 10 §
uttrycks följande ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta
för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som
har funktionshinder”.

Anhöriga som väljer att hjälpa och stötta sina närstående måste ges förut-
sättningar för att orka fortsätta med det och samtidigt bibehålla känslan av
livskvalitet. Med anledning av detta har förslag till ett policydokument för
anhörigstöd utarbetats med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra kommunens
anhörigstödjande insatser, bilaga.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen

Fastställa äldreomsorgens policy för anhörigstöd.

____



PROTOKOLL 9 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 16 Dnr 0027/07-715

KARTLÄGGNING AV BEHOV AV STÖD FÖR PERSONER MED
PSYKISKA FUNKTIONSHINDER

Ärendebeskrivning

Kommunerna har ansvaret enligt socialtjänstlagen att tillsammans med
landstinget bedriva en uppsökande verksamhet för att göra sig väl förtrogna
med levnadsförhållandena för människor med psykiska funktionshinder. Med
anledning av detta har en kartläggning gjorts för att öka möjligheten att
planera bra insatser till personer med psykiska funktionshinder.

Kartläggningen som genomförts av verksamhetsutvecklaren för handikapp-
omsorgen, Elisabeth Hamsch Westbom, redovisas i bilaga.

Socialnämnden

Socialnämnden konstaterar att det finns behov av sysselsättning/träffpunkt
men också någon form av boende med personal.

Socialnämnden beslutar

Att kartläggning av behov av stöd för personer med psykiska funktionshinder
ska genomföras vartannat år samt att konstaterandet angående behov av
sysselsättning och boende involveras i nämndsplanen.

____



PROTOKOLL 10 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 17 Dnr 0031/07-714

STATSBIDRAG FÖR PERSONLIGA OMBUD I NORRBOTTENS
LÄN ÅR 2007

Ärendebeskrivning

Inför beslut om statsbidrag för år 2007 vill Länsstyrelsen få en redovisning
av verksamheten med personliga ombud samt vilka planer som finns för
2007 års verksamhet. Länsstyrelsen önskar även ta del av nämndens
uppföljning av verksamheten samt en ekonomisk redovisning av hur
statsbidraget för 2006 använts.

Föreligger redovisning av verksamheten med personligt ombud, bilaga.

Socialnämnden beslutar

Ställa sig bakom lämnad redovisning och framtidsplan i enlighet med bilaga
och översända densamma till Länsstyrelsen.

____



PROTOKOLL 11 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 18 Dnr 0032/07-700

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2007

Ärendebeskrivning

Föreligger verksamhetsplan för socialnämndens verksamheter för år 2007.

Socialnämnden beslutar

Fastställa verksamhetsplan för 2007.

___



PROTOKOLL 12 (21)
2007-03-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 19 Dnr 0018/07

SOCIALCHEFEN MED FLERA INFORMERAR 2007

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nedanstående.

♦ Källbacken.

Socialnämnden beslutar

Lägga informationen till handlingarna.

____


