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PROTOKOLL
2009-02-18
SOCIALNÄMNDEN

SN § 7

Dnr 0006/09-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Godkänna redovisning av nedanstående delgivningar.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
Länsstyrelsen Norrbotten
a) Avisering av tillsyn av HVB/behandlingshem som erbjuder frivillig vård
för vuxna – KWs Behandling Renkronan
b) Årsrapport – Alkohol- och tobaksområdet 2006 och 2007
c) Familjehemsvården i Norrbottens län år 2007
d) Rapport – Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson.
Information från KS
a) Individ- och familjeomsorgen – Upprättad genomförandeplan för
implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården i Älvsbyns kommun
b) SKL – Cirkulär 08:86 – Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
c) Kvartalsredovisning 4 2008 – Ekonomiskt
bistånd/introduktionsersättning
CSN – Information om betalningsmottagare för underårigas studiehjälp.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 8

Dnr 0086/08-700

SOCIALTJÄNSTENS STYRKORT FÖR 2010
Socialnämndens beslut
Fastställa styrkort för socialnämndens verksamhet för 2010 samt översända
styrkortet till kommunstyrelsen för implementering i kommunplanen..
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens februarisammanträde 2009 ska nämnden, till kommunfullmäktige, avge förslag till styrkort för socialtjänstens verksamhet för 2010.
Vid nämndens sammanträde den 10 december 2008 diskuterades förslag till
förändringar och ledamöterna fick i uppdrag att ta med sig diskussionerna/förslagen till respektive partigrupp för sammanställning och beslut vid dagens
sammanträde.
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet har beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 9

Dnr 0005/09-709

NÄRINGSINTAG PÅ SÄRSKILT BOENDE
Socialnämndens beslut
Resultatet av uppföljningen visar att näringsintaget i det stora hela är bra. Det
finns dock kvalitetsförbättringar att göra. Detta kan bland annat ske genom
deltagande i projektet ”Vårdprevention – att förebygga undernäring” som en
arbetsgrupp i verksamheten deltar i.
Uppföljningen läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om
kvalitetssystem i hälso- och sjukvården §3 ska vårdgivaren ge direktiv och
säkerställa att det i verksamheten finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med
rutiner och metoder som säkerställer kvaliteten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) §2a ska verksamheten bedrivas så att den uppfyller kraven
på god vård och enligt §2c ska ohälsa förebyggas.
Socialnämnden är ytterst ansvarig för detta. I omvårdnad ingår även
kosthållningen och den ska vara av god kvalitet, vara väldokumenterad och
ha näringsdeklaration. Matens kvalitet baseras på måltidsordning, livsmedel,
näringsinnehåll och hantering i hela kedjan från tillagning till konsument.
Vartannat år ska en uppföljning av näringsintag göras på fyra slumpmässigt
utvalda boende. Detta år ingick 34 vårdtagare i uppföljningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Margareta Åkerlund, MAS.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 10

Dnr 0003/09-709

LEX SARA - NATTPATRULLEN
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. Som en kvalitetssäkring är rutiner vid mottagande av larm från trygghetscentralen upprättade.
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.
Anmälan från Kristina Bohman, områdeschef hemtjänst, har inkommit
med en anmälan om missförstånd vid överlämnande av larm från trygghetscentralen till nattpatrullen.
Ärendet redovisas muntligt på sammanträdet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 11

Dnr 0094/08-709

LEX SARA - PERSONLIG ASSISTANS
Socialnämndens beslut
Nämnden konstaterar att anmälan inte är fullgjord enligt 24a § LSS vilket
föranleder socialnämnden att göra anmälan till Länsstyrelsen.
Nya lokala rutiner vid Lex-Sara-anmälan samt förändring av blanketter är
upprättade, enligt bilaga. Av rutinerna framgår att verksamhetsutvecklarna för
äldreomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade ansvarar för att utredningar enligt Lex Sara inleds utan dröjsmål.
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.
Anmälan har inkommit från Annette Lindberg, arbetsledare inom omsorgen
om funktionshindrade, avseende utebliven läkemedelsdos och brister i
omvårdnaden.
MAS, Margareta Åkerlund, redovisas ärendet muntligt på sammanträdet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 12

Dnr 0057/08-709

TILLSYN ENLIGT 13 KAP 2 § SOL - STÄNGNING DEMENSAVD
PÅ NYBERGA
Socialnämndens beslut
Ta till sig av den kritik som påpekats. Nämnden uppdrar till verksamhetsutvecklarna att åtgärda de brister som Länsstyrelsen påtalat i sitt tillsynsbeslut.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har utfört en tillsyn, enligt 13 kap. 2 § SoL, med anledning av
klagomål från anhöriga vars närstående bor på en enhet för personer med
demensdiagnos på Nyberga. Klagomålet gäller socialtjänstens förfaringssätt i
samband med beslut om nedläggning av avdelning 4 B på Nyberga.
Socialnämnden har vid sammanträde den 9 oktober 2008, till Länsstyrelsen,
avgivit yttrande, konsekvensanalys och handlingsplan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut i tillsynen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 13

Dnr 0007/09-739

REDOVISNING AV AVGIFTSFRI AVLÖSNING I HEMMET 2008
Socialnämndens beslut
Nämnden kan konstatera att avgiftsfri avlösning i hemmet är ett bra verktyg
till en minimal kostnad för att möjliggöra fritid för den anhörige. Redovisningen delges kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Våren 2006 framkom det att kostnaden var ett hinder för att ansöka om
avlösning i hemmet. Detta ledde till ett förslag till kommunstyrelsen angående
avgiftsfri avlösning i hemmet dagtid efter beviljat bistånd. Kommunstyrelsen
beslutade då att anta förslaget som en försöksverksamhet i 4 månader. Enligt
intervjuer som dåvarande projektledare genomförde visade försöksperioden
på positiva resultat och i nuläget finns medel budgeterade för detta ändamål.
Beslutsunderlag
Skrivelse från projektledaren för anhörigstöd, Margareta Åkerlund.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 14

Dnr 0078/08-702

PERMANENT SERVERINGSTILLSTÅND - CAFÉ STORGATAN
Socialnämndens beslut
Återremittera ärendet för ny handläggning då sökande har för avsikt att
utrusta köket för allsidig matlagning. Beslut om permanent serveringstillstånd
fattas av nämnden efter att nytt yttrande från miljönämnden inkommit.
Under remisstiden ska det tidigare beviljade tillfälliga tillståndet gälla, det vill
säga, servering av öl och vin till allmänheten får ske mellan kl 11.00-24.00
under utredningstiden.
Ärendebeskrivning
CSG i Älvsbyn AB ansöker om att få permanent tillstånd för att servera öl,
vin och sprit till allmänheten i sina lokaler, Café Storgatan, Storgatan 27 i
Älvsbyn mellan kl 11.00-03.00 alla dagar året runt.
Yttrande har inkommit från miljönämnden, räddningstjänsten, skatteverket,
polis- och kronofogdemyndigheten.
Beslutsunderlag
♦ Ansökan
♦ Skrivelse från Anne-Britt Ferreira, områdeschef individ- och
familjeomsorgen.
Socialnämnden
Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef, redogör för lagrum som ligger till
grund för miljönämndes yttrande i ärendet.
Representanter för CSG i Älvsbyn AB, Charlotta Nilsson och Ingemar
Nilsson, redogör för bolagets planer på att utrusta/komplettera köket för
allsidig matlagning
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 15

Dnr 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN
Socialnämndens beslut
Sammantaget kan nämnden konstatera att placeringskostnaderna har minskat
efter insatser av familjeteamet.
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska områdeschefen för individ- och
familjeomsorgen avge rapport om barn – och ungdomsärenden vid varje
sammanträde med socialnämnden. Rapporten ska överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Rapport från områdeschefen vid individ- och familjeomsorgen avseende
perioden 1 juli till och med 31 december 2008.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 16

Dnr 0076/07

NÄMNDSPLAN FÖR 2009
Socialnämndens beslut
Att fastställa nämndsplan för år 2009.
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till nämndsplan för socialnämndens verksamhet för år
2009.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 17

Dnr 0008/09-700

INFORMATION 2009
Socialnämndens beslut
Med nedanstående kommentarer läggs informationen med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas om nedanstående.
♦ Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträden den 26
januari 2009.
♦ Socialchefen informerar om projektet Intro. Älvsbyns kommun har
tillsammans med Jokkmokks kommun beviljats medel ur Sociala fonden
för att driva projektet. Projektet vänder sig till människor som har hamnat
mellan ”stolarna” och grundsynen är att alla har en inneboende resurs.
♦ Socialchefen informerar från resa till vänorten Monchegorsk. Studiebesök
gjordes på ett dagis med 250 barn samt på skola nr 8 där undervisning till
övervägande del sker på engelska. Projektet med vänorten angående
drogförebyggande arbete med ungdomar har avslutats under januari
månad. Planer finns dock på att genomföra ett samarbete kring ”Ungt
företagande”.
♦ Nattpersonal Nyberga redovisar vad man gjort för arbetsmiljöpengarna
som personalgruppen fick 2007. Gruppen gjorde ett studiebesök på
Källbogården i Piteå där man vart mycket väl mottagna och fick många
goda intryck och idéer att ta med sig hem till Älvsbyn. På Källbogården är
tankesättet brett. Personal hjälps åt över avdelningar, man har bio en gång
i veckan. Stipendiepengarna räckte även till lunch, behandling på SPA
samt middag men framför allt fick man en heldag tillsammans.
♦ Socialchefen informerar om ett reportage om nyckelfri hemtjänst som
kommer i Dagens Samhälle den 13 mars.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

