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SOCIALNÄMNDEN

Tid:

Kl 8:30: - 11:30

Plats:

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen

Ledamöter:

Helena Öhlund, s,
Eva Lundström, s
Anette Lundberg , s
Harry Bäckström, s
Lars-Åke Andersson, v
Gun-Britt Johansson, c
Ingrid Dahlberg, Ns

ordförande

Övriga:

Birgit Nilsson
Agneta Ahl
Margareta Åkerlund
Anne-Britt Ferreira

socialchef, föredragande
sekreterare
MAS
områdeschef IFO

Justeringsdag:

2007-12-10

Paragrafer:

§ 94-103 (§ 101-103 enskilda ärenden)

Justerare:

Anette Lundberg

Agneta Ahl
sekreterare

Helena Öhlund
ordförande

Anette Lundberg
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
2007-12-05

Protokollet är anslaget

2007-12-10 – 2008-01-01

Förvaringsplats för protokoll

Socialkontorets arkiv
Agneta Ahl
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 94

Dnr 0072/07-700

DELGIVNINGAR
1. Socialstyrelsen – Meddelandeblad – Hemtjänst, servicetjänster utan
behovsprövning och hushållstjänster.
2. Länsstyrelsen – Begäran om uppgifter om kommunernas hantering av
anmälningar som rör barn och unga.
3. SCB – Statistikuppgift avseende hemtjänst i ordinärt boende.
4. NLL – Protokoll från patientrådets sammanträde den 3 oktober 2007.
5. Sveriges Kommuner och Landsting
a) Aktuellt på äldreområdet 2007.
b) Cirkulär 07:54 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m.
c) Cirkulär 07:55 – Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj samt korttidsvistelse enligt LSS för år 2008.
d) Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2008.
6. Älvsbyns kommun
a) KF § 125/07 – Fastställande av socialnämndens nämndsplan för år
2008.
b) Verksamhetsplaner för socialtjänstens verksamheter år 2008.
Socialnämndens beslut
Godkänna redovisning av delgivningar.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 95

Dnr 0073/07-700

DELEGATIONSBESLUT
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls.
Tillfälligt serveringstillstånd

Delegat

Bredsels Bygdegårdsförening, 2007-11-10

Omr.chef IFO

Storforsen Hotell, naturreservatet 2007-07-11—15

Omr.chef IFO

Restaurang Trescorona, 2007-07-19—21

Omr.chef IFO

Utbildning
Informationsdag om att förstå och bemöta när barn
och ungdomar mår dåligt, 2008-01-08, Älvsbyn.
Intresserade politiker anmäler sig senast 2008-01-02.
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL
2007-12-05

4 (12)

SOCIALNÄMNDEN

SN § 96

Dnr 0074/07-700

SAMMANTRÄDESPLANERING 2008
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar enligt nedan samt presentation av
styrdokument för nämnden.
•

6 februari

•

19 mars
Förslag till nämndsplan 2009. Verksamhetsberättelser för 2007.
Redovisning kvalitetsenkät hälso- och sjukvård.

•

7 maj - heldag
Planering individ- och familjeomsorg med deltagande av representant
från Renkronans behandlingshem. Avvikelsestatistik.

•

11 juni - heldag
Arbetsledning äldreomsorg samt personalrepresentant. Rapport
anhörigprojekt. Avstämning nämndsplan 2008. Utvärdering Källbacken

•

10 september - heldag
Arbetsledning handikappomsorg samt personalrepresentant.

•

22 oktober
Vårdtyngdsmätning. Redovisning av näringsintag.

•

10 december
Diskussionsunderlag nämndsplan 2010. Stipendieutdelning. Redovisning
”Säg vad du tycker”.

Socialnämndens beslut
Fastställa sammanträdesdagar enligt ovan. Sammanträdestid kl 08.30.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 97

Dnr 0076/07-700

NÄMNDSPLAN FÖR 2009
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens februarisammanträde 2008 ska nämnden, till
kommunfullmäktige, avge förslag till nämndsplan för år 2009.
Nämndsplan för år 2008 biläggs som diskussionunderlag.
Socialnämndens beslut
Revidering av nämndens nämndsplan för år 2009 påbörjas. Arbetet fortsätter
inom respektive politiskt parti för att återupptas vid socialnämndens
samman-träde den 6 februari 2008.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 98

Dnr 0075/07-730

AVVIKELSESTATISTIK 2007 - SÄRSKILT BOENDE
Ärendebeskrivning
MAS, Margareta Åkerlund, redovisar avvikelsestatistik avseende Nyberga,
Ugglan och Handikappomsorgen för perioden 2007-05-15—2007-11-15,
enligt bilaga.
Socialnämndens beslut
Nämnden kan konstatera att det sker en kontinuerlig förbättring av hanteringen av avvikelsestatistiken. Antalet avvikelser har ökat något jämfört med
år 2006. Detta kan dels bero på kvalitetsförbättrande åtgärder men också på
en ökad medvetenhet hos personalen att rapportera avvikelser.
Nämnden lägger med ovanstående kommentar informationen till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 99

Dnr 0077/07-751

FÖRSTÄRKTA FAMILJEHEM
Ärendebeskrivning
Sedan 2003 finns ett projekt med förstärkta familjehem för tonåringar i länet.
FoU Norrbotten är projektägare och deltagande kommuner är Boden, Kalix,
Luleå och Piteå. Syftet med projektet är att utveckla familjehemsvården för
tonåringar i regionen genom att ge familjehemmen tillgång till stöd och
service på en helt annan nivå än vad som en enskild socialtjänst kan erbjuda.
Individ- och familjeomsorgen i Älvsbyn har sedan ett par år tillbaka framfört
önskemål om att kunna ingå i detta projekt. Detta med anledning av att man
har sett behovet av familjehem för tonåringar och inte minst för de tonåringar som på grund av sitt beteende har blivit aktuella för insatser från
socialtjänstens sida.
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har i bilaga avgivit yttrande
samt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
•

Godkänna deltagandet i projektet Förstärkta Familjehem till en kostnad
av 80 400 kronor för år 2008.

•

Placeringar av tonåringar ska i första hand matchas mot familjehem inom
projektet.

•

Familjehem som kan vara lämpliga för att ta emot tonåringar ska styras
mot projektet för att de ska få del av utbildning och andra erbjudna
insatser.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2007-12-05

8 (12)

SOCIALNÄMNDEN

SN § 100

Dnr 0018/07-700

SOCIALCHEFEN MED FLERA INFORMERAR 2007
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedanstående.
1. Ordförande informerar om extra socialnämnd 2007-11-09.
2. Ordförande informerar från kommunstyrelsen.
a) Förenklad hantering av medborgarförslag
b) Förändring av driftbudgetramar för 2008. 1 miljon kronor överförs från
handikappomsorgen till äldreomsorgen. 400 000 kronor överförs från
äldreomsorgen till individ- och familjeomsorgen
c) Förflyttningar av hyror från Fluxen till Älvsbyns Fastigheter AB.
3. Socialchefen informerar om
a) Hemsjukvården
b) Samarbetet med vänorten Monchegorsk avseende drogförebyggande
arbete.
Socialnämndens beslut
Godkänna redovisning av informationen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

