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SOCIALNÄMNDEN

SN § 53

Dnr 0053/09-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
1. KF-beslut § 16/09 – Revidering av socialnämndens reglemente/delegationsordning – bildande av socialt utskott för myndighetsutövning.
2. SKL – Cirkulär 09:29 – Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och
till möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
3. Länsstyrelsen – Beslut i tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen – KW:s
Behandling Renkronan AB i Vidsel.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 54

Dnr 0052/09-709

VAL AV LEDAMÖTER TILL SOCIALT UTSKOTT FÖR
MYNDIGHETSUTÖVNING
Socialnämndens beslut
Till ordinarie ledamöter utse Helena Öhlund (s), ordförande, Anette
Lundberg (s), vice ordförande, Gun-Britt Johansson (c). Till ersättare utses
Harry Bäckström (s), Lisbeth Eriksson (s) samt Lars-Åke Andersson (v).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 mars 2009 att
revidera socialnämndens reglemente med bildande av ett socialt utskott för
myndighetsutövning enligt bilaga.
Socialnämnden har att utse tre ledamöter och tre ersättare.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 55

Dnr 0055/09-700

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING MED
ANLEDNING AV BILDANDE AV SOCIALT UTSKOTT
Socialnämndens beslut
Uppdra till sociala utskottet att besluta på socialnämndens vägnar, enligt
bestämmelser i Socialtjänstlagen 10 kap. §§ 4och 5, enligt förslag nedan.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 april 2009, § 16, att
revidera socialnämndens reglemente/delegationsordning genom bildande av
socialt utskott för myndighetsutövning.
Förslag
Uppdraget att besluta på socialnämndens vägnar ges åt sociala utskottet enligt
bestämmelser i Socialtjänstlagen 10 kap. §§ 4 och 5, enligt nedan.
•

SoL 6 kap. 6 §, medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård och
fostran
• SoL 6 kap. 8 §, övervägande om ett placerat barn ska fortsätta vara placerat
• SoL 6 kap. 12 §, medgivande till internationell adoption
• SoL 6 kap, 13 §, återkallande av medgivande till internationell adoption
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LVU 4 §, ansökan hos länsrätten om vård enligt LVU
LVU 6 §, beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU
LVU 11 § 1 och 2 stycket, beslut om omplacering m.m. enligt LVU
LVU 13 §, övervägande respektive prövning om vård enligt lagen
fortfarande behövs
LVU 14 § 3 stycket, övervägande om inskränkningar i umgänget och
hemlig vistelseort fortfarande behövs
LVU 21 §, beslut om att vården ska upphöra
LVU 22 §, beslut om kontaktperson, behandling i öppna former
>mellantvång< enligt LVU
LVU 24 §, ansökan om flyttningsförbud
LVU 26 §, övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs
LVU § 27, beslut om tillfälligt flyttningsbeslut
LVU § 43, begäran om polishandräckning

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 55

Dnr 0055/09-700

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING MED
ANLEDNING AV BILDANDE AV SOCIALT UTSKOTT
•
•

LVM 11 §, ansökan hos länsrätten om vård enligt LVM
LVM 13 §, beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM

När samtycke vägras
6 kap. 14 §, beslut om att inte ge samtycke till adoptionsförfarande
Återkrav enligt 9 kap. 3 §, beslut om att föra talan i länsrätten om ersättning
som den enskilde inte återbetalar frivilligt, dvs. när ekonomiskt bistånd har
uppburits obehörigen, utbetalats felaktigt eller med för högt belopp
• FB kap. 1, 2 och 3. Om socialnämndens uppgifter i samband med
fastställande av faderskap
• FB kap. 6. Om socialnämndens uppgifter när det gäller avtal om ett barns
vårdnad, boende och umgänge samt att utse en utredare i mål och ärenden
om vårdnad, boende och umgänge.
• FB kap. 7 §. Om socialnämndens godkännande av avtal om
underhållsbidrag med ett engångsbelopp för längre tid än tre månader
• FB 11 kap. 16 §. Om socialnämndens skyldighet att lämna uppgifter i
ärenden om förordnande av god man eller förvaltare.
•
•

___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 56

Dnr 0042/09-709

TILLSYN ENLIGT 13 KAP. 2 § SOL - ANHÖRIGSTÖD
Socialnämndens beslut
Ta till sig av den kritik som Länsstyrelsen påtalat i tillsynsbeslutet och åtgärda
de brister som identifierats.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i enlighet med regeringsbeslut beviljat medel av anhörigstöd
2005-2008. Med anledning av detta har tillsyn i sju kommuner genomförts
avseende stöd till anhöriga som hjälper och vårdar äldre personer, personer
med funktionsnedsättning eller långvarigt sjuka personer. Älvsbyns kommun
är en av de kommuner som har granskats.
Projektledare Margareta Åkerlund föredrar ärendet
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut i genomförd tillsyn av anhörigstöd den 21 april 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 57

Dnr 0094/08-709

LEX SARA - PERSONLIG ASSISTANS
Socialnämndens beslut
Efter att ha tagit del av Länsstyrelsens beslut om att nämnden vidtagit
erforderliga åtgärder läggs ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 18 februari 2009, § 11, att till
Länsstyrelsen översända en inte fullgjord anmälan enligt 24a § LSS. Anmälan
gällde utebliven läkemedelsdos och brister i omvårdnaden.
Margareta Åkerlund, MAS, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut den 23 april 2009.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 58

Dnr 0044/09-700

LEX MARIA - SÄRSKILT BOENDE UGGLAN
Socialnämndens beslut
Socialnämnden konstaterar att varken vårdtagare eller personal kommit till
skada. Anmälan har genomförts snabbt och effektivt. Nämnden lägger
därmed ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har, enligt 6 kap 4 § lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område, anmälningsplikt om någon avvikelse förekommer.
Med ”avvikelse” avses en icke förväntad händelse i verksamheten som
medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patient.
För att säkra kvalitet och säkerheten i verksamheten finns upprättat
”Rutiner för avvikelsehantering”. Grundsynen i avvikelsehanteringen och
vad avser anmälningar enligt Lex Maria måste vara att största möjliga
öppenhet ska kunna krävas hos vårdgivarna på ett så viktigt område som
patienternas säkerhet och trygghet i vården. Det förhållande att till exempel
Lex Maria-anmälan gjorts är ett uttryck för att vårdgivaren har en
fungerande rutin för att uppmärksamma avvikelser av betydelse för
säkerhet i vården.
Anmälan om taklyft som lossnat från taket vid Ugglans särskilda boende
har sänts till Socialstyrelsen. MAS, Margareta Åkerlund, föredrar ärendet.
Socialnämnden
Socialstyrelsen har den 1 juni 2009 beslutat avsluta ärendet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 59

Dnr 0043/09-770

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Socialnämndens beslut
Anta ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården med
följande förändring. Under rubriken Demensvård ”Utredning bör ”ändras till
”Utredning ska” samt under rubriken Sekretess …. ”hålla en god sekretess”
ändras till ”hålla sekretess”.
Vidare beslutar nämnden att ledningssystem för kvalitet- och säker i hälsooch sjukvåden ska följas upp en gång per år samt integreras i Kvalitetsdatabasen”.
Ärendebeskrivning
För att omsorgen om äldre och funktionshindrade ska kunna utformas
utifrån en helhetssyn på individens samlade behov av service, vård och
omsorg samt tillgodose den enskildes sociala, fysiska, medicinska, psykiska
och existensiella behov är det viktigt att en gemensam syn på kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete kommer till stånd inom socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden.
Förslag
Ledningssystem för kvalitet- och säkerhet i hälso- och sjukvården i Älvsbyns
kommun. MAS, Margareta Åkerlund föredrar ärendet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 61

Dnr 0045/09-730

UTVÄRDERING AVVECKLINGEN AV 4 B NYBERGA
Socialnämndens beslut
Godkänna genomförd utvärdering av avvecklingen av 4 B Nyberga.
Utvärderingen delges kommunstyrelsen.
Nämnden vill påtala att det krävs en långsiktig planering för äldreomsorgen i
Älvsbyns kommun både vad gäller antalet särskilda boendeplatser i framtiden,
behov av trygghetsboende och seniorboende utifrån befolkningsdemografin
samt hur stor volymen på hemtjänsten ska vara.
Ärendebeskrivning
Hösten 2008 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn, enligt 13 kap 2 § SoL, med
anledning av socialtjänstens förfaringssätt i samband med beslut om nedläggning av avdelning 4 B på Nyberga.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 18 februari 2009, § 12, att
uppdra till verksamhetsutvecklarna att åtgärda de brister som Länsstyrelsen
påtalat i sitt tillsynsbeslut.
Beslutsunderlag
Utvärdering avvecklingen av avdelning 4 B Nyberga.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 62

Dnr 0041/09-700

HANDLINGSPLAN FÖR AKUTA KRISSITUATIONER
Socialnämndens beslut
Nämnden anser att den framtagna handlingsplanen är ett utmärkt verktyg för
socialtjänstens verksamhet. Anta handlingsplan för akuta krissituationer inom
socialnämndens verksamhetsområden. Handlingsplanen publiceras på
personalsidan.
Ärendebeskrivning
Hanna Nordvall och Monica Isaksson, områdeschefer Nyberga, har utarbetat
en handlingsplan för akuta krissituationer. Oväntade dödsfall eller allvarliga
olyckor inträffar ibland och berör då starkt alla inblandade personer. Handlingsplanen är avsedd som en riktlinje/stöd för arbetsledare när anställda
råkat ut för en akut krissituation.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för akuta krissituationer.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 63

Dnr 0078/08-702

ÖVERKLAGAN AV BESLUT OM PERMANENT
SERVERINGSTILLSTÅND - CAFÉ STORGATAN
Socialnämndens beslut
Nämnden står fast vid sitt beslut, taget den 6 maj 2009, § 33, och översänder
ärendet till Länsrätten för prövning.
Noteras att i beslutet har insmugit sig ett redaktionellt fel när det gäller
serveringstid på juldagen, nyårsafton, trettondagsafton samt påskafton. Den
beslutade serveringstiden ska vara mellan kl 11.00-03.00.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 6 maj 2009, § 33, att bevilja
CSG i Älvsbyn AB (Café Storgatan) permanent serveringstillstånd av öl och
vin till allmänheten.
Beslutsunderlag
CSG i Älvsbyn AB överklagar beslutet till Länsrätten i enlighet med bilaga.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Andersson, (v), i handläggningen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 64

Dnr 0056/09-702

UTVIDGNING AV SERVERINGSTILLSTÅND - CAFÉ
STORGATAN
Socialnämndens beslut
Bevilja CSG tillstånd, under utredningstid, av vin och öl till allmänheten vid
uteservering. Serveringstid söndag-torsdag kl 11.00-22.00, fredag och lördag
kl 11.00-24.00. Uteserveringen ska arrangeras så att serveringsansvarige kan
ha uppsikt över samtliga bord från serveringsdisken inne i lokalen.
Ärendebeskrivning
CSG i Älvsbyn AB har ansökt om utvidgning av sitt serveringstillstånd.
Utvidgningen gäller uteservering perioden maj-september och avser servering
av öl, vin och spritdrycker vid tider som beviljats i permanent serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
•
•
•

Ansökan om utvidgning av serveringstillstånd
Delegationsbeslut om markupplåtelse
Yttrande från alkoholhandläggare.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Andersson, (v), i handläggningen.
Socialnämnden
Yttrande från myndighetsnämnden den 4 juni 2009.
____
Bilaga
- besvärshänvisning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 65

Dnr 0009/09-751

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN
Socialnämndens beslut
Lägga rapport barn- och ungdomsärenden april och maj 2009 till handlingarna. Rapporten delges kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens styrkort för 2009 ska områdeschefen för individ- och
familjeomsorgen avge rapport om barn- och ungdomsärenden vid varje
sammanträde med nämnden.
Beslutsunderlag
Rapport barn- och ungdomsärenden april 2009.
Socialnämnden
Rapport barn- och ungdomsärenden maj 2009 delas ut på sammanträde.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 66

Dnr 0059/09-709

JÄVSINVÄNDNING
Socialnämndens beslut
Då ärendet i fråga, överklagan av beslut till Länsrätten i Norrbotten,
handläggs per delegation uppstår inte den påstådda jävssituationen.
Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen får beslut i jävsfråga överklagas endast i
samband med överklagandet av det beslut varigenom nämnden avgör
ärendet.
Ärendebeskrivning
Yvonne Andersson, Storgatan 4a, 942 31 Älvsbyn, har skrivit till
socialnämnden med begäran om formellt beslut om invändning om jäv enligt
bilaga.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Eva Lundström, (s) i handläggningen.
_____
Bilaga
- Besvärshänvisning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 67

Dnr 0008/09-700

INFORMATION
Socialnämndens beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
1. Ordförande informerar om extra socialnämnd den 29 maj 2009.
2. Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj
2009.
3. Ordförande informerar om lagen om vårdval (LOV). Riksdagen antog
lagen om LOV 2008 och den trädde ikraft den 1 januari 2009. 15 % av
äldreomsorg i landet utförs i privat regi. Kommunen beslutar om
kvalitetskrav och kvalitetssäkring. Biståndshandläggaren gör en
bedömning av biståndet.
4. Socialchefen informerar om ombyggnad av toalettutrymmen på Ugglan.
Arbetsmiljöverket har vid inspektionsmeddelandet påtalat att toalettutrymmena på Ugglan är för små och har i brev till fastighetsbolaget
aviserat om stängning av verksamheten. Fastighetsbolaget har utarbetat
ett förslag tillsammans med verksamhetsledare till ombyggnad av
toalettutrymmena vilket tillställts Arbetsmiljöverket. I yttrandet framgår
att ombyggnaden ska ske etappvis och beräknas vara slutförd 2011.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

