
PROTOKOLL 1 (18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Tid: Kl 08:30 - 12:00

Plats: Förvaltningsbyggnaden,Bäcken

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande
Anette Lundberg , s
Harry Bäckström, s
Lars-Åke Andersson, v
Gun-Britt Johansson, c
Ingrid Dahlberg, Ns
Marina Antfolk Samuelsson, s, tjg ers

Övriga: Birgit Nilsson föredragande
Agneta Ahl sekreterare
Anne-Britt Ferreira områdeschef IFO<
Margareta Åkerlund MAS
Elisabeth Hamsch Westbom verksamhetsutv OF

Justeringsdag: 2008-03-27

Paragrafer: §  28-43 (§ 37-43 enskilda ärenden)

Justerare: Anette Lundberg

Agneta Ahl Helena Öhlund Anette Lundberg
sekreterare ordförande justerare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2008-03-19

Protokollet är anslaget 2008-03-27  -   2008-04-16

Förvaringsplats för protokoll Socialkontorets arkiv

Agneta Ahl



PROTOKOLL 2(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 28 Dnr 0021/08-700

DELGIVNINGAR

Ärendebeskrivning

1. Länsstyrelsen
a) Anmälan om tillsyn enligt 13 kap. 2 § SoL inom äldre- och
handikappomsorgen
b) Beslut avseende tillsyn av kommunala riktlinjer enligt LSS

2. Socialstyrelsen
a) Information om utveckling av den officiella statistiken om ekonomiskt
bistånd
b) Rapport – Stöd för kommunernas vårdhygienarbete

3. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 08:21 – Ny lag om
detaljhandel med nikotinläkemedel.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 3(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 29 Dnr 0022/08-700

DELEGATIONSBESLUT SN

Ärendebeskrivning

Följande ärende anmäls.

Avtal Delegat
Tecknande av avtal avseende delegeringsmodul Socialchef
i hälso- och sjukvård

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 4(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 30 Dnr 0076/07-700

NÄMNDSPLAN FÖR 2009

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har vid sammanträden den 5 december 2007 samt den 6
februari 2008  berett nämndens förslag till nämndsplan för år 2009.

Inkomna förslag och synpunkter är beaktade och upprättat förslag till
nämndsplan för år 2009 biläggs.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

Fastställa socialnämndens nämndsplan för år 2009 enligt bilaga.

____



PROTOKOLL 5(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 31 Dnr 0019/08-730

SENIORBOENDE

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-04-23 uppdragit till tekniska
utskottet att utreda möjligheten till byggande av seniorboende. Tekniska
utskottet har uppdragit till Älvsbyns Fastigheter AB att genomföra en
enkätundersökning via Älvsbybladet för att utröna behovet/intresset för ett
nytt seniorboende.

En sammanställning av enkätundersökningen presenterades för tekniska
utskottet 2008-02-07. Utskottet beslutade att inhämta yttrande från
socialnämnden samt styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.

Socialnämndens beslut

Yttra till tekniska utskottet - Undersökningen bekräftar det socialnämnden
tidigare fått signaler om därför finner vi det angeläget att kommunen med
kraft verkar för ett seniorboende.

____



PROTOKOLL 6(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 32 Dnr 0017/08-710

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen återremitterade 2007-12-10 förslaget till handikappolitiskt
program till verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade för
ytterligare utredning vad gäller andra aktörer än kommunen. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att programmet ska behandlas vid socialnämndens
sammanträde den 19 mars 2008 innan beslut tas i kommunstyrelsen.

Verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade, Elisabeth
Hamsch Westbom, har i bilaga avgivit yttrande när det gäller andra aktörer än
kommunen.

Verksamhetsutvecklaren föreslår också att namnet på programmet ändras till
”Politiskt handlingsprogram för funktionshindrade” med anledning av
Socialstyrelsens rekommendation att vi inte ska använda begreppet
handikapp.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Överlämna verksamhetsutvecklarens för omsorgen om funktionshindrade
yttrande över andra aktörer inom kommunen enligt bilaga.

2. Namnet på programmet ändras till ”Politiskt handlingsprogram för
funktionshindrade” med anledning av Socialstyrelsens rekommendation
att vi inte ska använda begreppet handikapp.

3. Fastställa Politiskt handlingsprogram för funktionshindrade med följande
ändringar:
a) Sid 1 rubriken Uppföljning – Tillägg Kommunstyrelsen har det
operativa och strategiska ansvaret för programmet.

b) Sid 2 rubriken Ökad medvetenhet
Tredje punkten KHPR….ändras kommunstyrelsen till kommunen.
Fjärde punkten - Utbildning ändras till Utbildning/information likaså i
nästa mening.

Forts.



PROTOKOLL 7(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 32 Dnr 0017/08-710

HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE, forts

c) Sid 3 rubriken Tillgänglighet
Första punkten stryks.
Andra punkten ändras till  Kommunen reviderar tillgänglighetsplanen och
handikappguiden i samverkan med handikapp- och pensionärsorganisa-
tionerna.
Tredje punkten ändras statlig sektor till arbetsförmedling och försäkrings-
kassa.
Fjärde punkten tillgänglighetsaspekten ändras till allergi- och tillgänglig-
hetsaspekten.
Femte punkten stryks.

d) Sid 4 rubriken Arbete
Första punkter ändras till Kommunen verka för att ge personer med
funktionshinder samma möjligheter till arbete som andra. Det vill säga att
arbetsplatserna ska anpassas efter var och ens behov och arbetstider
utifrån arbetsförmåga.
Tillägg ny punkt – Det finnas en god samverkan med olika aktörer som
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och egna företagare.

e) Sid 5 rubriken Religion. Tillägg efter sista meningen - En god
samverkan ska finnas mellan socialtjänsten och kyrkan.

f) Sid 6 rubriken Älvsbyn ett samhälle för alla.
Första stycket ändras till – Det är Älvsbyns kommuns vision inom arbetet
med funktionshindrade.
Fjärde stycket – sista meningen stryks  Det ska även framgå……

g) Under samtliga delavsnitt stryks texten Ansvar:.

____



PROTOKOLL 8(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 33 Dnr 0014/08-736

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I NORRBOTTENS LÄN

Ärendebeskrivning

Riksfärdtjänst är en ersättning för resekostnader som ges till personer som till
följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt
kostsamt sätt.

Kommunförbundet Norrbotten har utarbetat förslag till gemensamma
riktlinjer för riksfärdtjänst i Norrbottens län, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Anta förslaget om gemensamma riktlinjer för riksfärdtjänst i Norrbotten län
enligt bilaga.

___



PROTOKOLL 9(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 34 Dnr 0023/08-700

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2007

Ärendebeskrivning

Föreligger verksamhetsberättelser för år 2007 enligt nedan.

• Individ- och familjeomsorg
• Omsorgen om funktionshindrade
• Äldreomsorgen

Socialnämndens beslut

Nämnden konstaterar att samtliga verksamheter har under 2007 gjort ett
mycket gott arbete utifrån befintliga resurser och lägger berättelserna med
godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 10(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 35 Dnr 0054/07-700

LEX MARIA - NYBERGAS SÄRSKILDA BOENDE

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gjorde 2007-07-02 en anmälan
enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. En rullstolsburen kvinna föll utför en
trappa och avled på Nybergas särskilda boende.

Socialstyrelsen beslutade 2007-10-07 att ledningssystemet ska redovisas till
dem senast den 31 mars 2008.

Socialnämnden uppdrog 2007-10-24 till MAS att tillse att ledningssystemet är
ändamålsenligt och säkerställer kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. MAS har avgivit yttrande enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Ställa sig bakom det yttrande som MAS avgivit gällande ledningssystem som
säkerställer kvalitet och patientsäkerhet i Älvsbyns kommuns hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Yttrandet översändes till Socialstyrelsen.

____



PROTOKOLL 11(18)
2008-03-19

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 36 Dnr 0013/08-700

INFORMATION

Ärendebeskrivning

Information lämnas enligt nedan.

• Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträden den 18
februari och 17 mars 2008.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

____


