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PROTOKOLL 2 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 69 Dnr 0045/08-700

DELGIVNINGAR

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls.

1. Ordförandebeslut – Prioriteringsordning vid hög arbetsbelastning hos
Individ- och familjeomsorgen.

2. Socialstyrelsen – Meddelandeblad april 2008 – Personlig assistans och
särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på
folkhögskola.

3. Handikappförbundens samarbetsorgan – Enkät om handikapplaner.

4. Länsstyrelsen Norrbotten – Bostadsmarknadsenkäten 2008.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 3 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 70 Dnr 0054/07-700

LEX MARIA - NYBERGAS SÄRSKILDA BOENDE

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2008-03-19, § 35, att översända till Socialstyrelsen
gällande ledningssystem som säkerställer kvalitet och patientsäkerheten i
kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta med anledning av en
anmälan om Lex Maria juli 2007 då en rullstolsburen kvinna föll utför en
trappa och avled på  Nybergas särskilda boende.

Socialstyrelsen har inkommit med svar angående ledningssystem som säker-
ställer kvalitet och patientsäkerhet, enligt bilaga.

Socialnämnden

Margareta Åkerlund, MAS, föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut

Komplettera det påbörjade arbetet med att utveckla ett ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2005:12.

____



PROTOKOLL 4 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 71 Dnr 0044/08-709

KVALITETSENKÄT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008

Ärendebeskrivning

Under mars/april 2008 genomfördes den årliga kvalitetsenkäten avseende
hälso- och sjukvård inom särskilt boende och omsorgen om funktions-
hindrade. Enkäten har besvarats av baspersonal, sjuksköterskor och
rehabpersonal.

Syftet med kvalitetsundersökningen av hälso- och sjukvården är att fort-
löpande följa utvecklingstendenser, spåra kvalitetsbrister och kartlägga
utbildnings- och utvecklingsbehov inom Älvsbyns kommun.

MAS, Margareta Åkerlund, redovisar utvärderingen enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Enkätresultatet visar att kvalitetsarbetet ger positiva resultat i verksamheten
och är ett bra redskap i kvalitetssäkringen av verksamheten. Informationen
läggs med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 5 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 72 Dnr 0046/08-709

AVVIKELSESTASTIK FÖR SENASTE HALVÅRET

Ärendebeskrivning

MAS, Margareta Åkerlund, redovisar avvikelsestatistik avseende Nyberga,
Ugglan och Omsorgen om funktionshindrade för perioden 2007-11-16 till
och med 2008-05-15, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Nämnden kan konstatera att det sker en kontinuerlig förbättring av hanter-
ingen av avvikelsestatistiken. Antalet avvikelser har ökat något jämfört med
redovisning per 2007-11-15. Detta kan dels bero på kvalitetsförbättrande
åtgärder  men också på en ökad medvetenhet hos personalen att rapportera
avvikelser.

Nämnden lägger med ovanstående kommentar informationen till hand-
lingarna.

____



PROTOKOLL 6 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 73 Dnr 0041/08-739

UTVÄRDERING KORTTIDSBOENDE KÄLLBACKEN

Ärendebeskrivning

Politikerna i Älvsbyns kommun har beslutat att kommunen ska tillämpa den
så kallade kvarboendeprincipen. Det innebär att kommunens invånare ska ges
förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem och få den hjälp de behöver i sin
hemmiljö. Ett led i att stödja kvarboendeprincipen är att utveckla korttids-
boendet inom kommunen.

Korttidsboendet Källbacken startade i april 2007 och efter att ha varit igång
ett halvt år blev det aktuellt med en utvärdering. Arbetsterapeuterna Katrine
Christensen och Ingegerd Skoglind-Öhman fick i uppdrag att genomföra
utvärderingen av korttidsboendet Källbacken. Utvärderingen biläggs.

Socialnämndens beslut

Utredningen visar att vissa områden kan vidareutvecklas ytterligare. Detta
gäller

♦ Samarbetet mellan hemtjänsten och Källbacken
♦ Rehabiliterande syn- och arbetssätt i dagliga aktiviteter
♦ Arbetet med målstyrda arbetsplaner och SIV-planer (samordnade

individplaner)

Nämnden lägger med ovanstående kommentar utvärderingen till hand-
lingarna.

____



PROTOKOLL 7 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 74 Dnr 0018/08

TILLSYN ENLIGT 13 KAP 2 § SOL

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har genomfört ett tillsynsbesök den 27 februari 2008. Syftet
med tillsynen har varit att undersöka hur individuella behov respektive
kommunala riktlinjer avseende hemtjänstinsatser beaktas i behovsbedöm-
ningen för äldre och för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Tillsynen har även omfattat rättsäkerheten vid handläggning enligt bistånd
enligt SoL.

Länsstyrelsens resultat av tillsynen enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Åtgärda de av Länsstyrelsen påpekade bristerna för att säkra verksamhetens
kvalitet.

____

.



PROTOKOLL 8 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 75 Dnr 0015/08-710

RIKTLINJER PERSONLIG ASSISTANS

Ärendebeskrivning

Verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade har reviderat
riktlinjer för personlig assistans. Nu gällande riktlinjer antogs av social-
nämnden 2006-06-07.

Förslag till riktlinjer för personlig assistans biläggs.

Socialnämndens beslut

Anta riktlinjer för personlig assistans enligt bilaga. Riktlinjerna delges
kommunstyrelsen.

____



PROTOKOLL 9 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 76 Dnr 0047/08-710

RIKTLINJER VARDAGSSTÖD

Ärendebeskrivning

Insatsen vardagsstöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Social-
tjänstlagen 4 kap 1 §. Syftet med insatsen är att öka den enskildes förmåga
och bidra till ökad självständighet.

Verksamhetsutvecklaren för omsorgen om funktionshindrade har till-
sammans med handläggarna för vardagsstöd utarbetat förslag till riktlinjer
vardagsstöd enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Anta förslag till riktlinjer för vardagsstöd med komplettering av rutin kring
upprättande av arbetsplan. Riktlinjerna delges kommunstyrelsen.



PROTOKOLL 10 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 77 Dnr 0048/08

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING NÄMNDSPLAN 2008

Ärendebeskrivning

I styrfunktionen i kommunstyrelsens reglemente framgår att samtliga
nämnder ska göra en uppföljning och utvärdering till kommunfullmäktige om
hur verksamheten utvecklas och om kommunmedlemmarnas behov har
förändrats. Som underlag för uppföljning/utvärdering biläggs social-
nämndens nämndsplan för 2008.

Socialnämnden

1. Socialtjänstens verksamheter - Fortsatt kompetensutveckling genom
HÅKU. All personal inom äldreomsorgen har genomgått HD-utbildning
(Human Dynamic) och arbetet med socialt synsätt håller på att
implementeras i verksamheten. Hälsobokslutet visar på ett ökat frisktal.
Nämnden har fått medel för 2008 till anhörigstöd inom äldreomsorgen
samt även för uppstartande av anhörigstöd för gruppen funktions-
hindrade. God dialog med anhöriga har bekräftats via enkäter.

2. Äldreomsorgen - Starten av Källbacken och renodlingen av Solbacken
har medfört en stor kvalitetsförbättring och som gör det möjligt för fler
att bo kvar hemma. Lokaliseringsfrågan av ett seniorboende är under
utredning. Anställandet av demensutvecklare 50 procent och förstärkning
av nattpatrullen har inte uppfyllts på grund av att ekonomiska förut-
sättningar saknas i dagsläget. Ej heller har marknadsföringen av
omvårdnadsutbildningen uppfyllts till fullo på grund av tidsbrist.

3. Omsorgen om funktionshindrade - En träffpunkt för psykiskt
funktionshindrade har inrättats på Kanontorpsvägen. Översynen av
gruppbostäder är påbörjad. Förstärkning av gruppen vardagsstödjare
pågår vart efter boendeplatser minskar.

4. Individ- och familjeomsorgen - Implementeringen av modellkommunens
arbete pågår oförtrutet bland annat genom projektet ”En väg in”. Arbetet
med att stärka föräldrar och ungdomar sker dels genom ”Åsa-projektet”
och dels genom regelbundna träffar med berörda myndigheter.
Nämnden har fått medel till inrättande av en tjänst som familjepedagog.

Forts.



PROTOKOLL 11 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 77  Dnr 0048/08-700

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING NÄMNDSPLAN 2008, forts

Socialnämndens beslut

Uppdra till socialchefen att mer aktivt marknadsföra omvårdnadsprogrammet
för att skapa intresse för de yrkesområden som finns inom nämndens
verksamhetsområde. Vidare beslutar nämnden lägga utvärdering/uppföljning
av nämndsplan 2008 till handlingarna.

____



PROTOKOLL 12 (20)
2008-06-11

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 78 Dnr 0013/08-700

INFORMATION 2008

Ärendebeskrivning

Information lämnas enligt nedan.

1. Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj
2008.

2. Anna Lundberg, projektledare, informerar om anhörigstödet. Anhörig-
stödet inom äldreomsorgen påbörjades 2006 och erfarenheten visar att
det är mycket uppskattat av anhöriga. Man har anhörigträffar varannan
vecka och till hösten planeras en studiecirkel ”Lyfta tillsammans”. En
broschyr om information om anhörigstödet har under hösten 2007
skickats ut till alla 75-åringar och äldre inom kommunen.

Anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar yngre närstående med
funktionshinder påbörjades i februari 2008. Arbetet påbörjades med en
kartläggning av vilket stöd som efterfrågas av anhöriga. Detta skedde
genom djupintervjuer av områdeschefer inom omsorgen om funktions-
hindrade. När det gäller anhörigstöd till gruppen psykiskt funktionshind-
rade har två allmänna informationsträffar skett  tillsammans med person-
liga ombuden. Det är en grupp som nästan helt saknar nätverk och
behovet är stort av stöd.

3. Representanter från arbetsledning och personal inom äldreomsorgen
redogjorde för sina respektive områden. Hela äldreomsorgen genomsyras
av den pågående arbetet med socialt synsätt. Arbetet med genomförande-
planer/arbetsplaner är nästan genomfört på boendena. Inom hemtjänsten
är resursfördelningssystemet infört. Det är ett stort tryck efter platser
inom dagverksamheten. Ett stort utvecklingsområde inför framtiden är
att marknadsföra de yrkesområden som finns inom verksamheten för att
kunna täcka upp efter de stora pensionsavgångar som väntar.

4. Socialchefen informerar från resa till vänorten Monchegorsk och det
samarbete som drivs kring drogförebyggande arbete.

Socialnämndens beslut

Med ovanstående noteringar lägga informationen med godkännande till
handlingarna.

__


