
PROTOKOLL 1(23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Tid: Kl 8:30 - 12:00

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande
Eva Lundström, s
Anette Lundberg , s
Lars-Åke Andersson, v
Gun-Britt Johansson, c
Ingrid Dahlberg, Ns
Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers

Övriga: Agneta Ahl sekreterare
Anne-Britt Ferreira områdeschef IFO
Kristina Karlsson områdeschef ÄO
Margareta Åkerlund MAS

Justeringsdag: 2008-12-18

Paragrafer: §  120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Justerare: Gun-Britt Johansson

Agneta Ahl Helena Öhlund Gun-Britt Johansson
sekreterare ordförande justerare

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

ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2008-12-10

Protokollet är anslaget 2008-12-18 - 2009-01-08

Förvaringsplats för protokoll Socialkontorets arkiv

Agneta Ahl



PROTOKOLL 2 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 120 Dnr 0083/08-700

DELGIVNINGAR

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls.

Socialstyrelsen
a) Meddelandeblad – Riksnormen för försörjningsstöd 2009
b) Meddelandeblad – Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård

och rättspsykiatrisk vård
c) Registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat

ekonomiskt bistånd.

Sveriges Kommuner och Landsting
a) Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården
b) Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Landsting om pilotstudie för förändringsarbete avseende första linjens
vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk
sjukdom.

Statistikuppgift
Hemtjänst i ordinärt boende, permanent boende i särskilt boende samt
korttidsvård/korttidsboende per 1 oktober 2008.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

____



PROTOKOLL 3 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 121 Dnr 0085/08-700

DELEGATION

Ärendebeskrivning

Nedanstående delegationsbeslut anmäls.

Utskänkningstillstånd Delegat

Tillfälligt serveringstillstånd under utredningstid - Ordförande
CSG i Älvsbyns AB, Café Storgatans lokaler

Tillfälligt serveringstillstånd 2008-11-08, Omr.chef IFO
Bredsels bygdeförening

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

___



PROTOKOLL 4 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 122 Dnr 0084/08-700

SAMMANTRÄDESPLANERING 2009

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar enligt nedan samt presentation av
styrdokument för nämnden.

♦ 4 februari
Redovisning medarbetarenkät, avgiftsfri avlösning i hemmet,  näringsintag
samt ungdomsfrågor.

♦ 18 mars
Verksamhetsberättelser 2008. Redovisning ungdomsfrågor. Dialog med
individ- och familjeomsorgen.

♦ 6 maj
Kvalitetsenkät hälso- och sjukvård. Redovisning ungdomsfrågor.
Arbetsledning samt personalrepresentant ÄO.

♦ 10 juni
Avvikelsestatistik. Brukarenkät psykiatri. Redovisning ungdomsfrågor, samt
sysselsättning och boendeformer för psykiskt funktionshindrade.

♦ 9 september
Avstämning socialtjänstens styrkort för 2009. Redovisning ungdomsfrågor.
Arbetsledning samt personalrepresentant OF.

♦ 21 oktober
Redovisning näringsintag samt ungdomsfrågor.

♦ 9 december
Avvikelsestatistik. Redovisning ”Säg vad du tycker”. Stipendieutdelning.
Diskussionsunderlag socialtjänstens styrkort för 2011. Redovisning kvalitets-
undersökning inom äldre- och handikappomsorgen samt ungdomsfrågor.

Sammanträdestid kl 08.30.

Socialnämndens beslut

Fastställa sammanträdesplanering för 2009 enligt förslag ovan.

____



PROTOKOLL 5 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 123 Dnr 0086/08-700

SOCIALTJÄNSTENS STYRKORT FÖR 2010

Ärendebeskrivning

Vid socialnämndens februarisammanträde 2009 ska nämnden, till kommun-
fullmäktige, avge förslag till styrkort för socialtjänstens verksamhet för 2010.

Styrkort för 2009 biläggs som diskussionsunderlag.

Socialnämndens beslut

Dagens diskussion till förändringar av nämndens styrkort för 2010 tas med
till respektive partigrupp. Sammanställning och beslut vid nämndens
sammanträde den 4 februari 2009.

____



PROTOKOLL 6 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 124 Dnr 0081/08-709

LEX SARA - UGGLAN

Ärendebeskrivning

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

Anmälningar enligt Lex Sara och utredningar av allvarliga missförhållanden
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.

Kristina Karlsson, områdeschef Ugglans särskilda boende, har inkommit med
en anmälan  om personal som bemött boende på ett kränkande sätt.

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 7 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 125 Dnr 0090/08-709

AVVIKELSER PERIODEN 2008-05-16--2008-11-16

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 2008-05-16 till och med 2008-11-16.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Margareta Åkerlund, MAS.

Socialnämndens beslut

Nämnden kan konstatera att det sker en kontinuerlig förbättring av
hanteringen av avvikelsestatistiken. Antalet avvikelser har ökat något jämfört
med redovisning vid socialnämndens sammanträde den 11 juni 2008. Detta
kan bero på en ökad medvetenhet hos personalen att rapportera avvikelser.

Rapporten om avvikelser inom hälso- och sjukvården kommer fortsätt-
ningsvis att skickas för information till kommunstyrelsen.

Nämnden lägger med ovanstående kommentar informationen till
handlingarna.
____



PROTOKOLL 8 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 126 Dnr 0088/08-709

REDOVISNING SÄG VAD DU TYCKER

Ärendebeskrivning

Det har under året inkommit fyra stycken ”Säg Vad Du Tycker”. Dessa samt
åtgärder föredras muntligt på sammanträdet av dagens sekreterare.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.



PROTOKOLL 9 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 127 Dnr 0089/08-702

INDRAGNING AV SERVERINGSTILLSTÅND TILL
ALLMÄNHETEN - KAC

Ärendebeskrivning

I september 2006 beviljades Silvervargens upplevelsecentrum AB, även
benämnt KAC, permanent serveringstillstånd till allmänheten i sina
serveringslokaler i restaurangen belägen i Kanis.

Vad som framkommit under sommaren och hösten 2008 är att ägarbilden i
bolagen har förändrats samt att bolaget har beslutat att upphöra med sin
verksamhet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från områdeschefen för individ- och familjeomsorgen 25 november
2008.

Socialnämndens beslut

Enligt alkohollagen 7 kap 19 § p 1, upphör alla beviljade tillstånd för Silver-
vargens upplevelsecentrum, KAC, att gälla från och med 10 december 2008.

____



PROTOKOLL 10 (23)
2008-12-10

SOCIALNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 128 Dnr 0013/08-700

INFORMATION 2008

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nedanstående.

♦ Ordförande informerar från kommunfullmäktiges sammanträde den 24
november 2008 samt kommunstyrelsens sammanträde den 8 december
2008.

♦ Statistik försörjningsstöd perioden januari-november 2008. Redovis-
ningen visar en klar minskning av försörjningsstödet under perioden.
Dock är antalet unga (18-24 år) oroväckande högt.

♦ MAS, Margareta Åkerlund, informerar om ansökan om projektpengar till
Genombrottet som har gjorts gällande vårdprevention fall och nutrition.

Socialnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

___


