
 PROTOKOLL 1 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 
  
Tid: Kl 8:00 - 11:30 
 
Plats: Kommunförvaltningen, Storgatan 27, Selet 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, s,  ordförande  
 Eva Lundström, s 
 Anette Lundberg , s 
 Lars-Åke Andersson, v 
 Gun-Britt Johansson, c 
 Ingrid Dahlberg, Ns 
 Agneta Nilsson, c, tjg ers 
 
Övriga: Birgit Nilsson  socialchef, föredragande 
 Agneta Ahl sekreterare 
 Margareta Åkerlund MAS/projektledare 
 Marlene Stoltz socialsekr, § 9-16 
 Karin Lundberg-Bergstedt enhetschef BoF, § 9-16 
 
 
Justeringsdag: 2010-02-10 
 
Paragrafer: §  1-16 (§ 8-16 enskilda ärenden) 
 
Justerare: Agneta Nilsson 
 
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Agneta Nilsson 
sekreterare ordförande justerare 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2010-02-03 
 
 
Protokollet är anslaget  2010-02-10 - 2010-03-03  
  
Förvaringsplats för protokoll Socialkontorets arkiv 
 
 
 Agneta Ahl 
 



 PROTOKOLL 2 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 1 Dnr 0005/10-700 
 
DELGIVNINGAR 

 
Socialnämndens beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls. 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
a) Tillsynsbeslut enligt 13 kap 2 § SoL avseende handläggning av 
adoptionsärenden 

b) Tillsynsbeslut enligt 13 kap 3 § SoL – Avstampet i Norr AB 
c) Rapporter 
-  Kvinnofrid nr 9/2009 
-  Familjehemsvården nr 11/2009 

 
Socialstyrelsen 
a) Information om kommande nationella brukarundersökning inom vård 
och omsorg om äldre 

b) Registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat 
ekonomiskt bistånd 

c) Meddelandeblad 
– Riksnorm för försörjningsstöd 2010 
– Uppgifter för beräkning av avgifter 2010 
– Stöd till anhöriga ställer krav på strategi 

 
Älvsbyns kommun 
Utvärdering av Arbetsmiljöstipendium 2008 – Hemtjänsten Vistträsk 
 
Övriga 
a) PRO – Avsägelse och val av ledamöter i KHPR. 
b) SIS – Förändrade avgifter vid placering hos SIS från 2010-01-01 
c) Polismyndigheten – Krogtillsynsrapport – Folkets Hus Forum 
d) Meddix – Rapport antal vårdtillfällen perioden 2009-10-01—12-31 
 
___ 
 
 



 PROTOKOLL 3 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 2 Dnr 0004/10-700 
 
DELEGATIONSBESLUT 

 
Socialnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut anmäls. 
 
Utskänkningstillstånd     Delegat 
Tillfälligt serveringstillstånd K3 AB, 31 december 2009 Alkoholhandl 
samt 5 januari 2010. 
 
Avtal 
Tilläggsavtal till Procapita Vård och Omsorg avseende Socialchef 
Procapita +. 
 
____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 4 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 3  Dnr 0003/10-709 
 
RAPPORTERING ANHÖRIGSTÖD 

 
Socialnämndens beslut 
Nämnden ser anhörigstödet som ett prioriterat område. Målet ska vara ökad 
tillgänglighet med inrättande av en träffpunkt och uppsökande verksamhet, 
fastanställd samordnare samt samlad information på kommunens hemsida. 
 
Redovisningen av Anhörigstöd i Älvsbyns kommun överlämnas till kommun-
styrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Anhörigstöd bedrivs i projektform dels med inriktning äldre och dels med 
inriktning psykiatri. Målsättningen med kommunens anhörigstöd är att tidigt 
komma i kontakt med människor som vårdar sina anhöriga för att kunna ge 
stöd och information. Detta för att anhörigvård är ett tungt område både 
psykiskt och fysiskt. 
 
Projektledare Margareta Åkerlund föredrar. 
 
Beslutsunderlag 
Anhörigstöd i Älvsbyns kommun. 
 
____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 5 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 4 Dnr 0002/10-709 
 
AVVIKELSERAPPORTERING INOM SÄRSKILT BOENDE OCH 
OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE 

 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Vidta åtgärder med anledning av nattpatrullens uteblivna tillsynsbesök på 
grund av hög arbetsbelastning enligt avvikelserapportering perioden 16 maj 
till och med 15 november 2009. 
 
Socialnämndens beslut 
Lämna avvikelserapportering perioden 16 maj till och med 15 november 2009 
till kommunstyrelsen med följande kommentar. Nämnden anser det extra 
angeläget att följa upp avvikelser med anledning av genomförda besparingar 
inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. 
 
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 16 maj till och med 15 november 
2009. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning avvikelsehantering. 
 
Socialnämnden 
Rapporteringsperiod för avvikelser ska fortsättningsvis vara perioden 1 
januari till och med 30 juni samt 1 juli till och med 31 december. 
____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 6 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 5 Dnr 0006/10-700 
 
UTVÄRDERING STYRKORT 2009 

 
Socialnämndens beslut 
Lägga nedanstående utvärdering av nämndens målformulering för 2009 till 
handlingarna med nedanstående redovisning. Utvärderingen delges kommun-
fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att tillse att samtliga nämnder gör en 
uppföljning och utvärdering till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas 
och kommunmedlemmarnas behov förändras.  
 
Vid socialnämndens sammanträde den 9 september 2009, § 77, gjordes en 
avstämning av nämndens målformulering för 2009. 
 
Nämnden har att utvärdera 2009 års styrkorts målformulering. 
 
Beslutsunderlag 
Styrkort 2009. 
Utdrag ur delårsrapport per den 31 augusti 2009. 
 
Socialnämnden 
1. Medborgare/Kund 
Målet att all berörd personal ska ha genomgått en adekvat utbildning har 
förstärkts genom kommunens antagna behörighetspolicy. Inom omsorgen 
om funktionshindrade är målet uppfyllt. Arbetet med validering av 
vårdbiträde till undersköterska är en process som fortgår. 
 
2. Tillväxt 
Målet med att minst 30 % ur gruppen funktionshindrade ska ha sysselsättning 
i någon form är inte uppfyllt. Ej heller inrättande 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 Barn och familjeenheten ska 
ha individuella utvecklingsplaner är inte uppfyllt. Dock har alla placerade 
ungdomar vårdplaner. Målet kan ej uppnås på grund av hög arbetsbelastning. 
 
____ 
 



 PROTOKOLL 7 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 6 Dnr 0009/09-751 
 
BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 

 
Socialnämndens beslut 
Lämna redovisningen av barn- och ungdomsärenden till kommunstyrelsen 
med följande kommentar. Nämnden ser med oro på utvecklingen av det 
ökade antalet familjehemsplaceringar och ökningen av antalet barn som är i 
behov av insatser. 
 
Rapportering av barn- och ungdomsärenden ska under innevarande år ske vid 
nämndens sammanträden i juni och december. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska rapport om barn- och ungdoms-
ärenden rapporteras vid varje sammanträde med nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport barn- och ungdomsärenden januari-december 2009. 
 
____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 8 (18) 
 2010-02-03 
SOCIALNÄMNDEN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 7 Dnr 0007/10-700 
 
INFORMATION 

 
Socialnämndens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas enligt nedan. 
 
•••• Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2010. 

 
____ 
 
 
 


