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PROTOKOLL 2(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

SN § 123 0095/09-700

DELGIVNINGAR

Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.

1. Länsstyrelsen
a) Rapport Lex Sarah i Norrbottens län 2008
b) Rapport Anhörigstöd i Norrbottens län 2008
c) Avisering om tillsyn av HVB/behandlingshem – Avstampet i Norr AB

2. Älvsbyns kommun
a) KF-beslut § 62/09 – Principbeslut gällande ersättningar och villkor för

kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS
b) KF-beslut § 67/09 – Fyllnadsval med anledning av avsägelse (s) – Stefan

Hortlund ny ersättare i socialnämnden
c) Upprättat avtal mellan Länsstrafiken i Norrbotten AB och Älvsbyns

kommun beträffande färdtjänst, riksfärdtjänst och andra
persontransporter som betalas av kommunen

d) Kvalitetsplan Dagcenter

3. Socialstyrelsen – Beslut om förlängning av prövo- och implementerings-
tid för BBIC.

____



PROTOKOLL 3(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 124 0094/09-700

SAMMANTRÄDESPLANERING 2010

Socialnämndens beslut
Fastställa sammanträdesplanering för år 2010 enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar enligt nedan samt presentation av styr-
dokument för nämnden.

♦ 3 februari
Information om projektet Anhörigstöd. Redovisning avvikelsestatistik samt
näringsupptag

♦ 17 mars
Verksamhetsberättelser 2009.

♦ 5 maj
Kvalitetsenkät hälso- och sjukvård

♦ 9 juni
Redovisning avvikelsestatistik

♦ 8 september

♦ 20 oktober

♦ 8 december
Stipendieutdelning. Diskussionsunderlag strategisk plan 2012. Redovisning
”Säg vad du tycker”.

Sammanträdestid kl 08.00.

____



PROTOKOLL 4(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 125 0087/09-700

ETISK PLATTFORM

Socialnämndens beslut
Upprättandet av en etisk plattform i Älvsbyns kommun kommer att aktuali-
seras via kommunstyrelsen inom en snar framtid.

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 beslutade den 21 oktober 2009 att undersöka förutsätt-
ningarna för att inarbeta en etisk plattform. Ledamöterna i nämnden fick i
uppdrag att påbörja diskussioner i respektive partigrupp, ordförande i
kommunstyrelsen samt socialchefen i ledningsgruppen.

Socialnämnden
Ordförande informerar om vidtagna diskussioner för att inarbeta en etisk
plattform. Av diskussionerna har framkommit att upprättandet av en etisk
plattform för Älvsbyns kommun kommer att ske inom en snar framtid.

____



PROTOKOLL 5(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 126 0100/09-700

STRATEGISK PLAN 2011

Socialnämndens beslut
Processen med framtagande av nämndens del i strategisk plan för år 2011
fortsätter dels i respektive partigrupp och dels i verksamheten. Beslut
kommer att fattas vid nämndens sammanträde den 17 mars 2010.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 november 2009 att
anta strategisk plan för Älvsbyns kommun 2010. Planen ersätter nämndernas
måldokument och styrkort.

Diskussioner påbörjas med framtagande av strategisk plan för 2011 i
nämndens verksamheter.

Diskussionsunderlag
Strategisk plan för 2010.

____



PROTOKOLL 6(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 126 0080/09-700

MEDARBETARENKÄT

Socialnämndens beslut
Trots den låga svarsfrekvensen anser nämnden att det är positivt med den här
typen av uppföljning för att kvalitetssäkra verksamheten. Överlag ger enkäten
ett positivare resultat än för två år sedan men nämnden vill göra enhets-
cheferna uppmärksamma på att all personal inte har haft möjlighet att ha
medarbetarsamtal.

Resultatet av medarbetarenkäten delges kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har för andra gången genomfört en medarbetarenkät inom
äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Enkäten har fokuserat
på frågeområdena egenkontroll i arbetet, arbetsledning, stimulans av arbetet,
arbetsgemenskap, arbetsbelastning, måluppfyllelse samt medarbetarsamtal.

Verksamhetsutvecklarna Elisabeth Hamsch-Westbom och Ann-Louise
Öberg redovisar resultatet av enkäten vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
Resultat medarbetarenkät

____



PROTOKOLL 7(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 127 0085/09-709

LEX SARAH - PERSONLIG ASSISTANS

Socialnämndens beslut
Den uppkomna situationen ger anledning till förstärkning av rutiner för
regelbunden genomgång med personalen av vikten och innebörden i att
förmedla god vård och omsorg.

Nämnden konstaterar att de riktlinjer för anmälan av Lex Sara som nämnden
har fastslagit har följts och lägger ärendet till handlingarna..

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 miss-
förhållanden 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, enligt 24 a LSS, har inkommit från Kristina Karlsson, arbetsledare
inom omsorgen om funktionshindrade, avseende brister i omvårdnaden. Stig
Söderström, områdeschef äldreomsorgen, har genomfört utredning i ärendet.

Socialnämnden
Socialchefen föredrar ärendet muntligt på sammanträdet.

____



PROTOKOLL 8(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 128 0099/09-702

ÖVERSERVERING PÅ POLAR HOTELL

Socialnämndens beslut
Tilldela Polar Hotell en varning enligt Alkohollagens 7 kap 19 § andra
punkten samt samma lags 7 kap 20 §.

Ärendebeskrivning
Alkoholhandläggaren har av polisen i Piteå Älvdal fått en rapport som rör
överservering på Polar Hotell lördagen den 14 november 2009. Polismännen
på plats bedömde överserveringen som kraftig. Dessutom var det mycket
stökigt inne och utanför hotellet.

Beslutsunderlag
- Anmälan från polisen i Piteå Älvdal den 24 november 2009.
- Skrivelse från alkoholhandläggaren den 24 november 2009.

Socialnämnden
Representanter från Polar Hotell är närvarande vid sammanträdet. Ansvariga
har gått igenom gällande rutiner vid alkoholservering med personalen samt
har man för avsikt att tillse att alla personal har utbildning i alkoholservering.

___

Bilaga
Besvärshänvisning



PROTOKOLL 9(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 129 0097/09-709

REDOVISNING SÄG VAD DU TYCKER

Socialnämndens beslut
Efter att ha tagit del av inkomna synpunkter läggs informationen med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det har under året inkommit sex stycken ”Säg vad du tycker”. Av dessa är tre
anonyma. De inkomna synpunkterna samt åtgärder föredras muntligt på
sammanträdet av dagens sekreterare.

____



PROTOKOLL 10(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 130 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

Socialnämndens beslut
Till sammanträdet i februari 2010 införliva även CRA i rapporten. Rapporten
läggs med godkännande till handlingarna samt tillställs kommunstyrelsen..

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

Beslutsunderlag
Rapport barn- och ungdomsärenden oktober 2009.

____



PROTOKOLL 11(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 131 0096/09-700

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER

Socialnämndens beslut
Efter att ha besvarat revisorernas frågeställningar ser nämnden med tillförsikt
fram emot att få ta del av revisorernas rapport.

Ärendebeskrivning
Som ett led i den årliga granskningen av nämndernas och styrelsens
ansvarsutövande har revisorerna kallat till överläggning.

Diskussionsunderlag har tillställts socialnämnden enligt bilaga.

____



PROTOKOLL 12(22)
2009-12-09

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 132 0008/09-700

INFORMATION

Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
••••    Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 26

oktober 2009.

••••    2008 års arbetsmiljöstipendiater, arbetsgrupperna Ripan, Påfågeln och
Måsen, redogör för användandet av stipendiepengar. Grupperna erhöll
12.000 kronor.

Carina Nyström informerar om äran att få bli mottagare av arbetsmiljö-
stipendiet. Stipendiesumman skapade dock problem – summan räckte
inte till vikariekostnader. Det beror på att när ordinarie personliga
assistenter, till i detta fall tre brukare, ska göra något gemensamt måste
vikarier sättas in hela frånvarotiden. Grupperna hade dock många idéer
och tankar vad man skulle använda pengarna till – bland annat för inköp
av en buss men så blev inte fallet. Grupperna använde pengarna till en tre
timmars föreläsning om kommunikation samt intogs en god middag.

____


