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SOCIALNÄMNDEN

SN § 101 0084/09-700

DELGIVNINGAR

Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.

1. Länsstyrelsen
a) Den sociala tillsynen förs över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen från

och med 1 januari 2010.

b) Enkät avseende socialnämndens handläggning av adoptionsärenden.

2 Storforsen Hotell AB – Anmälan av ansvariga för alkoholservering.

3 Protokoll från KHPRs sammanträde den 16 september 2009.

4 Kvartalsredovisning ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning –
Kvartal 3 2009

5 Socialtjänsten  - Ansökan om förlängning av prövolicens för BBiC för
Älvsbyns kommun
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PROTOKOLL 3 (24)
2009-10-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 102 0083/09-709

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT ENLIGT SOL -
KVARTAL 3 2009

Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till kommunfull-
mäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 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 september 2009, till Länsstyrelsen och kommunens
revisorer är gjord den 1 oktober 2009 enligt nedan.

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

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Män  Kvinnor

Summa
total

Särskilt boende ÄO 2 3 5
Särskilt boende OF 1 1
Summa totalt 6

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

Särskilt boende ÄO

Resursbrist inklusive ett beslut där sökande vill avvakta på egen begäran.

Särskilt boende OF

Resursbrist.

Till Länsstyrelsen har även inrapporterats sju verkställda beslut särskilt
boende ÄO. Ett beslut om avslut utan verkställighet särskilt boende ÄO samt
ett beslut utan verkställighet gällande korttidsboende  ÄO.

___
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 103 0081/09-709

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT LSS -
KVARTAL 3 2009

Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till kommunfull-
mäktige avseende ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2009.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap, 6 §, Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut enligt 9 §, lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (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 september 2009, till Länsstyrelsen och kommunens
revisorer är gjord den 1 oktober 2009 enligt nedan.

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

Summa
total

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt 9.6 LSS

1 1

Summa totalt 1

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

Korttidsvistelse

Vill avvakta på egen begäran.

Till Länsstyrelsen har även inrapporterats ett verkställt beslut gällande
kontaktperson enligt 9.4 LSS. Ett beslut om bostad med särskild service
avslutas på egen begäran samt ett beslut om kontaktperson 9.4 LSS som
avslutats på egen begäran.

___
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 104 0079/09-709

LEX SARAH - NYBERGA

Socialnämndens beslut
Det har i  vidtagna utredning framkommit att händelsen får betraktas som en
avvikelse och inte ett missförhållande. Avvikelsen består i fel/brist i det
tekniska på dörrarna och trots tidigare åtgärder så är det omöjligt att till 100
procent förhindra att människor tar sig ut på ”vanliga” enheter.

Med ovanstående kommentar läggs ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 1999 trädde lagbestämmelsen om anmälningsplikt vid
allvarliga 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 att en dörr till en enhet på Nybergas särskilda
boende har stått öppet vilket har lett till att en omsorgstagare har tagit sig ut i
trapphuset.

Socialchefen föredrar ärendet muntligt på sammanträdet.

___



PROTOKOLL 6 (24)
2009-10-21

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 105 0082/09-709

ARBETSMILJÖSTIPENDIUM 2009

Socialnämndens beslut
Att ej dela ut arbetsmiljöstipendium för år 2009 då inkomna ansökningar ej
avser utvecklande av arbetsmetoder som främjar en god arbetsmiljö.

Vidare beslutar nämnden att uppdra till ledamöterna Helena Öhlund (s),
Anette Lundberg (s), samt Gun-Britt Johansson (c) att se över upprättade
riktlinjer för erhållande av arbetsmiljöstipendium.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade år 2002 att inrätta ett stipendium på 25.000 kronor .
Stipendiet ska delas ut till en eller flera grupper som genom utvecklande av
arbetsmetoder främjar en god arbetsmiljö.

Ansökningar har kommit in från:
- Avdelning 3 C Nyberga
- Rehabpersonal
- Personliga assistenter – Concorden
- Källbacken

___
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 106 0075/09-700

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

Socialnämndens beslut
Fastställa delegationsordning enligt bilaga.

Vidare beslutar nämnden att tillåta de anställa, som innehar nämndens
myndighetsutövning, inom Enheten för barn och familj, att koppla upp sig
mot nämndens utrednings- och dokumentationsprogram ProCapita.

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

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 9 september 2009, § 88, att
bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 21 oktober 2009.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 107 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

Socialnämndens beslut
Lägga rapporten barn- och ungdomsärenden för perioden augusti-september
2009 med godkännande till handlingarna. Rapporten överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska rapport om barn- och ungdoms-
ärenden rapporteras vid varje sammanträde med nämnden.

Beslutsunderlag
Rapport barn- och ungdomsärenden augusti-september 2009.

____



PROTOKOLL 9 (24)
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 108 0087/09-700

ETISK PLATTFORM

Socialnämndens beslut
Undersöka förutsättningarna för att inarbeta en etisk plattform.  Ledamöter i
nämnden påbörjar diskussioner i respektive partigrupp. Ordförande i
kommunstyrelsen samt socialchefen i ledningsgruppen.

Diskussionerna/processen återupptas vid nämndens sammanträde den 9
december 2009.

Ärendebeskrivning
Orden etik och moral betyder olika saker för olika människor. I dagligt tal
förväxlar vi ibland vad orden står för. Alla har vi en moral, oavsett om vi är
medvetna om den eller inte. Tillsammans med fakta påverkar den vårt sätt att
tänka och agera. Vår medvetna moral kallas etik.

Socialnämnden
Diskussioner påbörjas om införande av en etisk plattform.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 109 0088/09-700

FRAMTIDA BOENDEFORMER

Socialnämndens beslut
Inbjuda allmänheten till medborgarsamtal för en dialog om kommunens
framtida boendeformer. Samtalen genomförs i slutet på januari 2010.

Ärendebeskrivning
Påbörjas diskussioner om framtida boendeformer. Syftet med diskussionerna
är att få en samlad struktur/innehåll i boendena i Älvsbyns kommun.

____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 110 0008/09-700

INFORMATION

Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.

1. Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 28
september 2009.

2. Enhetschefen för arbete och integration, Hans Nyberg, informerar om
tankar och idéer runt den nya enheten.

3. Socialchefen informerar om SPOV – Samordnad pool- och vikariehante-
ring. Målet är att få en samordnad hantering/regelverk inom kommunen.
Projektgruppen arbetar nu med att analysera hur det ser ut i verksam-
heterna.

4. Representanter från arbetsledning, handläggning och personal inom
omsorgen om funktionshindrade informerar. Antalet personliga
assistenter är konstant – cirka 72 stycken. All personal inom verksamhet
har fått utbildning i socialt synsätt. Inspiratörer har utsetts för att arbeta
fram riktlinjer för en etisk plattform för personliga assistenter.

Behovet av ett psykiatriboende är stort. Det finns många tankar kring hur
man ska omfördela resurserna för at kunna införa ett psykiatriboende.
Gruppen psykiskt funktionshindrade ökar och fler unga behöver hjälp.
Personligt ombud har en träffpunkt varje tisdagskväll och som har gett
ringar på vattnet. Träffarna är mycket uppskattade.

En ny LSS-lag förväntas träda i kraft 2011 som kan medföra stora
förändringar.

___


