
PROTOKOLL 1(21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Tid: Kl 8:30: - 15:00

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande
Eva Lundström, s
Anette Lundberg , s
Harry Bäckström, s
Lars-Åke Andersson, v
Ingrid Dahlberg, Ns
Agneta Nilsson, c, tjg ers

Övriga: Birgit Nilsson föredragande
Agneta Ahl sekreterare
Arbetsledare OF
Personalrepresentant OF

Justeringsdag:  2008-09-16

Paragrafer: §  86-104 (§ 94-104 enskilda ärenden)

Justerare: Anette Lundberg

Agneta Ahl Helena Öhlund Anette Lundberg
sekreterare ordförande justerare

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

ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2008-09-10

Protokollet är anslaget 2008-09-16 – 2008-10-07

Förvaringsplats för protokoll Socialkontorets arkiv

Agneta Ahl



PROTOKOLL 2 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 86 Dnr 0062/08-700

DELGIVNINGAR

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls.

1. Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 08:38 – Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § SoL
b) Cirkulär 08:47 – Timbelopp för LASS år 2009
c) Cirkulär 08:53 – Information om stödinsatser avseende ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid högskola
d) Cirkulär 08:55 – Information om Patientdatalagen (2008:355) m m.

2. Älvsbyns kommun
a) Protokollsutdrag KF § 14/08 – Revidering av lokal ordningsstadga
b) Protokollsutdrag KF § 17/08 – Handlingsprogram för
funktionshindrade
c) Protokollsutdrag KF § 21/08 – Revisionsberättelse för verksamhetsåret
2007
d) Protokollsutdrag KF § 18/08 – Avgifter för LSS-insatser
e) Protokollsutdrag KF 1§ 22/08 – Årsredovisning 2007
f) IFO – Utgivet ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning kvartal 2
2008.

3. Turklöverns kiosk – Anmälan om försäljning av öl klass II.

4. Chefsöverläkare/Verksamhetschef, psykiatrin Öjebyn – Skrivelse
angående förvaltare/godman.

5. Arne Strömberg – Begäran om ersättning för skadegörelse samt
besvarande av kravet på ersättning.

6. Länsstyrelsen Norrbotten – Beslut att anta ändringar i de lokala
ordningsföreskrifterna för Älvsbyns kommun.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 3 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 87 Dnr 0061/08-700

DELEGATIONSBESLUT

Ärendebeskrivning

Följande ärenden anmäls.

Utskänkningstillstånd Delegat

Tillfälligt serveringstillstånd 2008-07-10, Storforsen Omr.chef IFO
Hotell AB

Tillfälligt serveringstillstånd 2008-07-12 – Nystrands Omr.chef IFO
Byggnadsförening

Tillfälligt serveringstillstånd 2008-07-18—20, Restaurang Omr.chef IFO
Trescorona

Tillfälligt serveringstillstånd 2008-08-23 – DHR Omr.chef IFO

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

____



PROTOKOLL 4 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 88 Dnr 0053/08-709

LEX SARAH - TÄRNSTIGEN 12

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 1999 trädde lagbestämmelsen om anmälningsplikt vid allvar-
liga missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen i kraft (Lex
Sarah).

Anmälningar enligt Lex Sarah och utredningar av allvarliga missför-
hållanden ska enligt lag dokumenteras. Utredningen ska inledas samma dag
som anmälan inkommer. Samma dag ska även erforderliga åtgärder vidtas
för att förhindra att missförhållanden som utgör ett hot mot den enskildes
liv, hälsa eller säkerhet fortsätter. Om missförhållanden inte åtgärdas inom
en vecka ska socialnämnden underrätta Länsstyrelsen om detta.

Anmälan från Mona Gustavsson, områdeschef omsorgen om funktions-
hindrade, har inkommit med en anmälan om informationsöverföringsbrist.
Ärendet redovisas muntligt på sammanträdet.

Socialnämndens beslut

Nämnden konstaterar att anmälan är fullgjord enligt 14 kap 2 § SoL och att
ärendet skötts på ett föredömligt sätt vilket inte föranleder socialnämnden att
göra någon vidare anmälan till Länsstyrelsen i ärendet.

_____



PROTOKOLL 5 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 89 Dnr 0057/08-709

TILLSYN ENLIGT 13 KAP 2 § SOL – AVVECKLING AV
DEMENSAVDELNING PÅ NYBERGA

Ärendebeskrivning

Det har till Länsstyrelsen Norrbotten inkommit två skrivelser med klagomål
som avser socialnämndens beslut om nedläggning av demensavdelning 4 B på
Nyberga. Skrivelserna från anhöriga biläggs.

Socialnämnden ombeds inkomma med en redogörelse av nämndens
förfaringssätt i ärendet samt berörda handlingar.

Områdeschef Hanna Nordvall har lämnat förslag till yttrande, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Ställa sig bakom områdeschef Hanna Nordvalls yttrande och översända detta
till Länsstyrelsen Norrbotten.

____



PROTOKOLL 6 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 90 Dnr 0030/08-709

TILLSYN ENLIGT 13 KAP 2 § SOL - TILLSÄTTANDE AV
STÖDFAMILJ

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har tagit emot ett klagomål från en förälder rörande tillsättande
av stödfamilj för hans dotter utan att någon information om insatsen har
lämnats till honom. Båda föräldrarna är vårdnadshavare. Socialnämnden har
lämnat ett tjänstemannayttrande samt handlingar i ärendet.

Länsstyrelsen har tagit beslut gällande tillsynen, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Åtgärda de brister som Länsstyrelsen påpekat vid tillsynen.

____



PROTOKOLL 7 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 91 Dnr 0069/08-751

FÖRSTÄRKTA FAMILJEHEM

Ärendebeskrivning

Älvsbyns kommun är en av de kommuner som ingår i Kommunförbundets
projekt med förstärkta familjehem. Sedan projekttiden har projektledningen
funnits på Kommunförbundet och familjehemskonsulenterna har varit
anställda av Luleå kommun som sedan erhållit betalning för detta direkt från
Kommunförbundet. Styrgruppen för projektet har nu arbetat fram ett
samverkansavtal där Luleå kommun blir huvudman och har
arbetsgivaransvar.

Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har lämnat förslag till
beslut, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Godkänna utkast till samverkansavtal där Luleå kommun blir huvudman för
verksamheten Förstärkta familjehem.

____



PROTOKOLL 8 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 92 Dnr 0009/08-700

KVALITETSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Ärendebeskrivning

MAS, Margareta Åkerlund, har tillsammans med sjuksköterskor inom
äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upprättat kvalitetsplan
för sjuksköterskor, enligt bilaga.

Socialnämndens beslut

Godkänna upprättad kvalitetsplan för sjuksköterskor.

___



PROTOKOLL 9 (21)
2008-09-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 93 Dnr 0013/08-700

INFORMATION 2008

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nedanstående.

♦ Ordförande informerar från KS-sammanträde 2008-08-25.

♦ Jonas Sundkvist informerar om projektet ”En väg in”. Projektet är en
samverkan mellan kroppssjukvården, psykiatrin och socialtjänsten
Målet med samverkan är att
– skapa en tydlig vårdkedja för missbrukare
– åstadkomma en gemensam planering där klientens vilja styr
– införa CRA oavsett om klienten är på vårdcentralen, psykiatrin eller
socialtjänsten
– förändra den personliga samordnarrollen.

♦ Representanter från arbetsledning och personal inom omsorgen om
funktionshindrade redogör för sina respektive arbetsområden. Hela
verksamheten genomsyras av stora förändringar. Fler unga behöver hjälp,
gruppen psykiskt funktionshindrade ökar och fler personer ansöker om
boende.

Socialnämndens beslut

Med ovanstående noteringar lägga informationen till handlingarna.

___


