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Ingrid Dahlberg, ns
Viveka Sundkvist, v, tjg ers
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Birgit Nilsson, socialchef
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Anna Lundberg, områdeschef OF
Mona Gustavsson, områdeschef OF
Per Isaksson, t.f. områdeschef OF

Justeringsdag:
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Paragrafer:

§ 18 – 30 (§ 25-30 enskilda ärenden)

Justerare:

Gun-Britt Johansson

Agneta Ahl
sekreterare

Helena Öhlund
ordförande

ordförande

Gun-Britt Johansson
justerare
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ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-03-25

Protokollet är anslaget

2009-03-25 – 2009-04-15

Förvaringsplats för protokoll

Socialkontorets arkiv
Agneta Ahl
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SN § 18

dnr 23/09-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivning anmäls.
•

Restaurang Trescorona – Anmälan av serveringsansvariga.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 19

dnr 22/09-700

DELEGATIONSBESLUT
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt följande.

Delegat

- Tillfälligt serveringstillstånd till Vidsels IK 2009-02-21.

Omr.chef IFO

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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dnr 33/09-700

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FÖR 2008
Socialnämndens beslut
Nämnden konstaterar att samtliga verksamheter har under 2008 gjort ett
mycket gott arbete utifrån befintliga resurser och lägger berättelserna med
godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser för 2008 är upprättade enligt följande.
•
•
•
•

Individ- och familjeomsorg
Omsorgen om funktionshindrade
Äldreomsorg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN 21

dnr 25/09-700

NÄMNDSPLAN FÖR 2010
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa socialnämndens nämndsplan för år 2010 enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
I reglemente för socialnämnden står att ”§ 6 Nämnden ska för varje år upprätta
en plan för sitt arbete (nämndsplan). Här ska verksamhet och målgrupper
beskrivas, en behovs- och omvärldsanalys ska utföras, verksamhetsmål ska
anges och en framtidsbild ska tecknas av verksamheten.”
Diskussionsunderlag
Nämndsplan för 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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dnr 9/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN
Socialnämnden beslutar
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 nämnden.
Rapporten avser perioden 1 januari till och med 28 februari 2009.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 23

dnr 8/09-700

INFORMATION
Socialnämndens beslut
Med nedanstående kommentarer läggs informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
•

Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars
2009.

•

Socialchefen informerar om aktivitetspotten. Socialstyrelsen har beviljat
socialnämnden medel för insatser inom vård och omsorg om äldre
personer. Ur dessa medel är det avsatt en aktivitetspott. Aktivitetspotten är
till för personalgrupper som vill göra någon aktivitet med de boende.
Personalen ansöker om pengar ur potten samt gör en ekonomisk kalkyl på
kostnaden för aktiviteten.
Det var relativt få ansökningar om bidrag ur 2008 års aktivitetspott men
desto mer uppskattat av dem som erhöll bidrag. Bland annat kan nämnas
Nyberga 2 D:s utflykt till en bagarstuga för att baka tunnbröd ”Vi personal
tyckte det var en rolig och meningsfull dag, att får göra någonting annat
tillsammans med våra boende. Vi påminns om den varje gång vi äter av
vårt hembakade bröd, tittar på korten och minns tillbaka.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 24

dnr 34/09-715

PSYKIATRI MED FOKUS PÅ BOENDE/SYSSELSÄTTNING
Socialnämndens beslut
Uppdra till socialchefen att tillsammans med berörda tjänstemän, inom
omsorgen om funktionshindrade, upprätta kostnadsförslag för inrättande av ett
boende för personer med psykiatriproblem. Förslaget ska tillställas budgetberedningen för ställningstagande, samt
Uppdra till ovanstående att inkomma med förslag på förändring/utveckling av
den dagliga verksamhet. Förslaget tillställs socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Ordförande Helena Öhlund har inbjudit områdeschefer för omsorgen om
funktionshindrade för att diskutera psykiatri med fokus på boende/sysselsättning.
Diskussionsunderlag
Områdeschefer inom omsorgen om funktionshindrade har inlämnat
diskussionsunderlag till dagens sammanträde, enligt bilaga.
Socialnämnden
Diskuteras det akuta läget som har uppstått när det gäller boende för personer
med psykiska funktionshinder då det saknas ett psykiatriboende i kommunen.
Ett bistånds-beslut är taget på en person som ska flytta hem till Älvsbyn men
verksamheten har ingen möjlighet att ta emot personen. De gruppbostäder
som finns är ej lämpliga och dessutom saknas tomma platser. Kostnaden för
att ej ta hem medicinskt färdig-behandlad uppgår till cirka 100.00 kronor per
månad.
Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade diskuteras. Det finns ingen egen
verksamhet idag och Dagcenter i dess nuvarande form är inte ett lämpligt
alternativ och annat alternativ saknas.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

