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PROTOKOLL 2(30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

SN § 75 0072/09-700

DELGIVNINGAR

Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.

1. Socialstyrelsen
a) Meddelandeblad - Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens

föreskrifter (2007:9) om användningen av begrepp och termer
b) Meddelandeblad - Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga

som har varit placerade
c) Meddelandeblad – Rättsfall om avgifter
d) Angående krav om tidsgräns m m för anmälan om Lex Maria
e) Ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning kvartal 2, 2009

2. Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 09:43 – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående –
ändring i SoL

3. Anmälan serveringsansvariga
a) FH-Forum
b) Hotell Storforsen AB

4. Älvsbyns kommun
a) Protokoll Handikapp- och pensionärsrådets sammanträde den 10 juni

2009
b) Upprättat samverkansavtal mellan Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå

och Älvsbyns kommuner om gemensam verksamhet för rekrytering av
och utbildning, stöd och handledning till familjehem för tonåringar med
särskilda problem

c) Delrapport 2009-04-30 – Utveckling av projektet ”Stöd till anhöriga som
hjälper och vårdar yngre närstående med funktionshinder”

d) Delrapport 2009-04-30 – Utveckling av projektet ”Stöd till anhöriga som
har omsorg om någon närstående i hemmet”

e) KF-beslut § 52/09-07-06 – Inrättande av boende för personer med
psykiskt funktionshinder

f) Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning, Individ- och
familjeomsorg, Handikappomsorg, Barn- och ungdomspsykiatri samt
Primärvården i Älvsbyn – NORRBUS.

4. Länsrätten i Norrbottens län – Dom meddelad 2009-08-27 i överklagat
beslut om serveringstillstånd – CSG i Älvsbyn AB.

____



PROTOKOLL 3 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 76 0071/09-700

DELEGATIONSBESLUT

Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls enligt delegationsbeslut.

Tillfälliga serveringstillstånd Delegat

- Storforsens Hotell AB, 2009-07-14 Omr.chef IFO

- Tväråns intresseförening, 2009-07-04 Omr.chef IFO

- CSG I Älvsbyn AB (Café Storgatan), 2009-07-16—18 Omr.chef IFO

____



PROTOKOLL 4 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 77 0073/09-700

AVSTÄMNING NÄMNDENS STYRKORT FÖR 2009

Socialnämndens beslut
Lägga avstämningen av nämndens styrkort för år 2009 till handlingarna med
nedanstående redovisning. Avstämningen delges kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens styrfunktionen ingår att tillse att samtliga nämnder gör
en uppföljning och utvärdering till fullmäktige om hur verksamheten utveck-
las och kommunmedlemmarnas behov förändras.

Som underlag för avstämning biläggs nämndens styrkort för 2009.

Socialnämnden
1. Medborgare/Kund
Målet att all berörd personal ska ha genomgått adekvat utbildning kan anses
som uppfyllt inom omsorgen om funktionshindrade. Arbetet med validering
av vårdbiträde till undersköterska fortgår.

2. Tillväxt
Målet med att minst 30 % ur gruppen psykiskt funktionshindrade ska ha
sysselsättning i någon form är inte uppfyllt. Ej heller inrättandet av ett
anpassat boende för personer med autism.

3. Medarbetare
Målet med att öka antalet elever i omvårdnadsprogrammet med fyra stycken
är uppfyllt med råge.

4. Ekonomi
Målet att alla ungdomar som finns aktuella inom IFO:n ska ha indviduella
utvecklingsplaner är uppfyllt till 90 %.

____



PROTOKOLL 5 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 78 0063/09-709

LEX SARAH - NYBERGA

Socialnämndens beslut
Rutiner för kontanta medel på särskilt boende samt rutiner för safetybox är
upprättade. 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.

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 har inkommit om försvunna pengar för en omsorgstagare på
Nybergas särskilda boende.

Ärendet redovisas muntligt på sammanträdet.

____



PROTOKOLL 6 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 79 0069/09-709

LEX SARAH - UGGLAN

Socialnämndens beslut
Rutiner för kontanta medel på särskilt boende samt rutiner för safetybox är
upprättade. 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.

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 har inkommit om försvunna pengar för en omsorgstagare på
Ugglans särskilda boende.

Ärendet redovisas muntligt på sammanträdet.

_____



PROTOKOLL 7 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 80 0065/09-715

PSYKIATRIKARTLÄGGNING 2009

Socialnämndens beslut
Resultatet från kartläggningen av behovet av stöd för personer med psykiska
funktionshinder visar ett stort behov av träffpunkt, boende och sysselsätt-
ning. Med anledning av detta beslutar nämnden att en uppföljning ska göras
om två år med tyngdpunkt på sysselsättning och boende. Kartläggningen
tillställs kommunstyrelsen.

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 så genomfördes år 2006/07 en kartläggning som nu
har följts upp då socialnämnden beslutade att en kartläggning skulle genom-
föras vartannat år.

Beslutsunderlag
Resultat från kartläggning av behovet av stöd för personer med psykiska
funktionshinder.

____



PROTOKOLL 8 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 81 0032/09-709

TILLSYN ENLIGT 26 § LSS – ALMENS GRUPPBOSTAD

Socialnämndens beslut
Ta till sig av den kritik som påpekats och åtgärda de brister som Länsstyrelsen
påtalat i sitt tillsynsbeslut. Noteras kan att efter Länsstyrelsens tillsyn har nya
rutiner för Lex Sarah utarbetats.

Ärendebeskrivning
Som ett led i sin tillsynsverksamhet har Länsstyrelsen den 1 april 2009
genomfört en granskning av Almens gruppbostad. Vid tillsynen granskades:

- Planering och styrning
- Personalens kompetens och bemanning
- Dokumentation och genomförandeplaner
- Samverkan
- Stödboendets innehåll
- Fysisk miljö.

Länsstyrelsen har även granskat olika mål- och policydokument och granskat
delar av sju personakter.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen beslut i genomförd tillsyn.

____



PROTOKOLL 9 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 82 0061/09-770

KVALITETSENKÄT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2009

Socialnämndens beslut
Enkätresultatet visar att kvalitetsarbetet ger positiva resultat i verksamheten
och är ett bra redskap i kvalitetssäkringen av verksamheten, men att det
fortfarande finns områden som kan förbättras. Informationen läggs med
godkännande till handlingarna samt delges kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Under april 2009 genomfördes den årliga kvalitetsenkäten avseende hälso-
och sjukvård inom särskilt boende och omsorgen om funktionshindrade.
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.

Beslutsunderlag
Resultat kvalitetsenkät hälso- och sjukvård inom särskilt boende och om-
sorgen om funktionshindrade.

____



PROTOKOLL 10 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 83 0070/09-709

AVVIKELSER INOM SÄRSKILT BOENDE OCH OMSORGEN OM
FUNKTIONSHINDRADE PERIODEN 2008-11-16--2009-05-15

Socialnämndens beslut
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Redovisningen del-
ges kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha rutiner för
avvikelse och riskhantering i syfte att förbättra patientsäkerheten.

Som ett led i kvalitetsarbetet i verksamheten redovisar, MAS, Margareta
Åkerlund, avvikelser inom särskilt boende och omsorgen om funktions-
hindrade. Redovisningen avser perioden 2008-11-16 till och med 2009-05-15.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Margareta Åkerlund, MAS.

____



PROTOKOLL 11 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 84 0067/09-709

RAPPORTERING AV EJ VERSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOL
(ANDRA KVARTALET 2009)

Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till kommun-
fullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 2009.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap, 6 §, Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader
till Länsstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske en gång
per kvartal.

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över ej
verkställda beslut. Uppgifterna ska var avidentifierade och det ska framgå hur
stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män.

Inrapportering, per 30 juni 2009, till Länsstyrelsen och kommunens revisorer
är gjord den 2 juli 2009 enligt nedan.

Verksamheter
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorgen om funktionshindrade
IFO = Individ och familjeomsorg

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Män 

Summa
total

Särskilt boende ÄO 4 4 8
Särskilt boende OF 1 1
Ekonomiskt bistånd IFO 1 1
Summa totalt 10

Av ovanstående statistik för redovisningsperioden per den 30 juni 2009 kan
följande förklaringar lämnas varför dessa beslut inte verkställts inom
föreskriven tid.

Särskilt boende ÄO
Resursbrist.

Särskilt boende OF
Resursbrist.

Forts.



PROTOKOLL 12 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 84 0067/09-709 - forts

RAPPORTERING AV EJ VERSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOL
(ANDRA KVARTALET 2009)

Ekonomiskt bistånd IFO
Avslutas utan verkställighet då Kammarrätten har bifallit socialnämndens
överklagande av dom i Länsrätten.

Till Länsstyrelsen har även inrapporterats ett verkställt beslut gällande särskilt
boende ÄO samt ett beslut gällande dagverksamhet ÄO.

____



PROTOKOLL 13 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 85 0068/09-709

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT LSS
(ANDRA KVARTALET 2009)

Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni
2009.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap, 6 §, Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut enligt 9 §, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader till
Länsstyrelsen och kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över ej
verkställda beslut. Uppgifterna ska var avidentifierade och det ska framgå hur
stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män.

Inrapportering, per 30 juni 2009, till Länsstyrelsen och kommunens revisorer
är gjord den 2 juli 2009 enligt nedan.

Typ av insats Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Män 

Summa
total

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt 9.6 LSS

1 1

Kontaktperson enligt 9.4 LSS 1 1
Bostad med särskild service
enligt 9.9 LSS

1 1

Summa totalt 3

Av ovanstående statistik för redovisningsperioden per den 30 juni 2009 kan
följande förklaringar lämnas varför dessa beslut inte verkställts inom
föreskriven tid.

Korttidsvistelse
Vill avvakta på egen begäran.

Forts.



PROTOKOLL 14 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 85 0068/09-709 - forts

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT LSS
(ANDRA KVARTALET 2009)

Kontaktperson
Resursbrist.

Bostads med särskild service
Resursbrist.

Till Länsstyrelsen har även inrapporterats ett verkställt beslut gällande
kontaktperson enligt 9.4 LSS.

____



PROTOKOLL 15 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 86 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

Socialnämndens beslut
Lägga rapporten barn- och ungdomsärenden för perioden juni-juli 2009 till
handlingarna. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska områdeschefen för individ- och
familjeomsorgen avge rapport om barn- och ungdomsärenden vid varje
sammanträde med nämnden.

Beslutsunderlag
Rapport barn- och ungdomsärenden juni-juli 2009.

____



PROTOKOLL 16 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 87 0008/09-700

INFORMATION

Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.

• Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 25
augusti 2009.

• Ordförande informerar från sociala utskottets sammanträden den 6 juli
och den 28 augusti 2009.

• Socialchefen informerar om Enheten för arbete och integration. Den nya
enheten består av integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, försörjnings-
stöd och stöd för människor med missbruksproblematik. Arbetet med att
rekrytera enhetschef pågår.

• Socialchefen informerar om projektet INTRO. Projektet syftar till att
göra arbetsmarknaden tillgänglig för dem som av olika anledningar
hamnat utanför den. I slutändan ska projektet övergå till en ekonomisk
förening med VD, styrelse och x antal handledare. Projektet är planerat
för 13 deltagare men har i dagsläget 20.

• Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen informerar om den nya
lagen ”Lag om stöd och skydd för barn och unga” (LBU). Den innebär
att bestämmelser som rör barn i SoL och samtliga bestämmelser i LVU
förs samman i en särskild lag - LBU. Detta innebär bland annat att
barnperspektivet blir tydligare.

_____



PROTOKOLL 17 (30)
2009-09-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 88 0075/09-700

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING MED
ANLEDNING AV INRÄTTANDE AV ENHETERNA BARN OCH
FAMILJ SAMT ARBETE OCH INTEGRATION

Socialnämndens beslut
Bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 21 oktober 2009.

Ärendebeskrivning
Med anledning av beslut i  kommunfullmäktige att förändra individ- och
familjeomsrogens organisation till två enheter benämnda Enheten för barn
och familj och Enheten för arbete och integration måste en översyn av
socialnämndens delegationsordning genomföras.

Beslutsunderlag
Förslag till ny delegationsordning. I förslaget benämns barn och familj BoF
samt arbete och integration AoI.

____


