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SOCIALNÄMNDEN

SN § 46

Dnr 0032/08-700

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
1. Socialstyrelsen
a) Ansökan om stimulansmedel för 2008 för insatser inom vård och
omsorg om äldre personer
b) Enkät – Uppföljning av anhörigstöd 2007
c) Meddelandeblad – Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården
som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
c) Information om Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom
vården och omsorgen om äldre
2. Länsstyrelsen Norrbotten
a) Redovisning av enkät om handläggning av anmälningar om barn som
misstänks fara illa
b) Rapport – Barnuppdraget i Norrbottens län 2006-2007
3. SIKA – Färdtjänststatistik 2007
4. KS-beslut § 51/08 – Att ställa sig bakom upprättad delarapport
angående utveckling av anhörigstöd till anhöriga som sköter närstående i
hemmet
5. Kvartalsredovisning ekonomiskt bistånd – Kvartal 1, 2008
6. Statistikuppgifter
a) Brukare – permanent boende Nyberga
b) Brukare - permanent boende Ugglan
c) Hemtjänst.
Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 47

Dnr 0031/08-700

DELEGATIONSBESLUT
Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls.
Avtal

Delegat

Avtal med Pitehälsan om nattundersökning för 23 personer
inom äldreomsorgen

Socialchef

Avtal med Tunstall om utökning av Phoniro – tilläggsavtal

Socialchef

Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 48

Dnr 0029/08-700

FÖRORDNANDE OM BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG, S K
KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT
Ärendebeskrivning
Rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och
13 § LVM får i brådskande fall förordnas till en ledamot. Det är i dessa fall
inte fråga om delegering i den mening som avses i kommunallagen. Ett
förordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste namnge
vem förordnandet gäller.
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har, i bilaga, föreslagit
socialnämnden besluta om att, med namns nämnande, vem som ska
förordnas att besluta enligt ovan ovanstående lagrum när beslutet brådskar
och inte går att avvakta.
Socialnämndens beslut
Att utse ordförande Helena Öhlund, samt vice ordförande Eva Lundström
och ledamoten Lars-Åke Andersson som ersättare, att fatta beslut om
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 § LVM när beslutet
brådskar och inte går att avvakta.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 49

Dnr 0033/08-759

EKONOMISK REDOVISNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk redovisning av individ- och familjeomsorgen tiden
januari-mars 2008 samt prognos för hela året 2008. Redovisningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-07, § 62.
Det ekonomiska utfallet för det första kvartalet 2008 pekar på ett underskott
om 2,3 miljoner kronor för 2008.
Socialnämnden
Controller Berit Eriksson redovisar ekonomisk redovisning januari-april 2008
samt prognos för hela året 2008.
Socialnämndens beslut
Nämnden ser med glädje, av det beräknade budgetutfallet för perioden
januari-april 2008, att arbetet med att minska kostnaderna har gett resultat
och lägger informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 50

Dnr 0025/08-709

ANMÄLAN ENLIGT LEX SARAH
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 missförhållanden skall enligt lag dokumenteras. Utredningen skall inledas samma
dag som anmälan inkommer. Samma dag skall 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 skall socialnämnden underrätta Länsstyrelsen om
detta.
Anmälan från Kristina Bohman, områdeschef hemtjänst, har inkommit
med en anmälan om informationsöverföringsbrist. Ärendet redovisas
muntligt på sammanträdet.
Socialnämndens beslut
Områdeschefernas upprättande av skriftliga riktlinjer för ”överrapportering” säkerställer ett undvikande av informationsöverföringsbrist.
Nämnden konstaterar att de riktlinjer för anmälan av Lex Sarah som
nämnden har fastslagit har följts och därmed läggs informationen till
handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2008-05-07

7 (24)

SOCIALNÄMNDEN

SN § 51

Dnr 0034/08-706

AVGIFTER FÖR LSS-INSATSER
Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har elever som går sin gymnasieutbildning på
särgymnasiet på annan ort. Skolan köper utbildningsplatsen och omsorgen
om funktionshindrade betalar för elevhemsboendet.
Enligt regelverket i LSS §§ 18-20 kan avgifter för kost och logi för vissa
elever som bor i elevhem tas ut. Områdeschef LSS, Sara Wennberg, redogör i
bilaga för regelverket och de avgifter som kan tas ut i samband med LSSinsats.
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa tillämpningsregler till avgift för LSS-insats för elever som går
gymnasieutbildning på särgymnasiet på annan ort enligt nedan
•

För elever vid Rh-anpassad utbildning, som har rätt till bidrag enligt
förordningen SFS 1995:667, tas avgift ut för både kost och logi med totalt
3.000 kronor. 1.500 kronor för kost och 1.500 kronor för logi.

•

För elever som går särgymnasium och är under 18 år och inte uppbär
aktivitetsersättning eller motsvarande tas avgift ut för kost, enligt
Konsumentverkets beräkningar av kostnad av barn i hushåll 14-17 år,
med upp till 1.500 kronor för läsåret 2008/2009.

•

Om en elev på grund av studieavbrott och annan orsak inte använt
elevhemsplatsen under mer än 14 dagar i följd under terminstid, ska
avgiften för kost och logi reduceras med hälften från den femtonde dagen
och så länge frånvaron fortgår eller har fortgått. Om en elev beviljas
studieuppehåll för resten av en termin eller återstoden av ett läsår, ska
eleven inte betala någon avgift för kost och logi räknat från den femtonde
dagen av studieuppehållet.

•

Avgifterna räknas upp årligen enligt indexreglering.

_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 52

Dnr 0013/08-700

INFORMATION
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
•

Ordförande informerar från extra socialnämndssammanträde den 10 april
2008 och från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2008.

•

Individ- och familjeomsorgen med deltagande av representant från
Renkronans behandlingshem i Vidsel.
Kristina Wannerstrand, Renkronans behandlingshem, informerar om att
behandlingshemmet arbetar utifrån Minnesota-/12stegsmodellen med en
grundbehandling på femveckor och därefter 11 månaders eftervård. Det
finns även en avgiftningsenhet. Det finns 30 vårdplatser, i snitt är det 1525 stycken inskrivna. Personalen uppgår till 14 anställda. Dessutom har
man konsultstöd från läkare och präst.
En givande dialog mellan ledamöter och representanter för IFO upptog
eftermiddagen där framtidsvisioner, ekonomi, missbruk, barn- och
ungdomar, arbetsbelastning diskuterades ingående.

Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

