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SOCIALNÄMNDEN

SN § 66

Dnr 0040/10-700

DELGIVNINGAR
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
Älvsbyns kommun
a) Socialtjänsten – Ingegerd Skoglind-Öhman – Utvärdering av teambaserad
riskbedömning avseende förflyttningssituationer vid Nyberga
b) Socialtjänsten – Ingegerd Skoglind-Öhman – Utvärdering av teambaserad
riskbedömning avseende förflyttningssituationer vid Ugglan
c) KF-beslut § 337/10-04-26 – Bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2009
d) Ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning 2:a kvartalet 2010
e) Socialtjänsten – Broschyrer
- Aktivitetshuset – Daglig verksamhet enligt LSS
- Träffpunkten
- Vardagsstöd
Socialstyrelsen
a) Meddelandeblad nr 2/2010 – Upphävda föreskrifter om tvångs- och
skyddsåtgärder
b) Meddelandeblad nr 4/2010 – Hälso- och sjukvårdens ansvar för
information, råd och stöd till vissa barn under 18 år.
____
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 67

Dnr 0039/10-700

DELEGATIONSBESLUT
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls.
Utskänkningstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd den 10 juni, 9 juli och 13 juli
2010 – Storforsen hotell AB.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Delegat
Alkoholhandl
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 68

Dnr 0041/10-709

INFORMATIONS - OCH UTBILDNINGSDAG
Socialnämndens beslut
Att anmäla Hans Nyberg och Karin Lundberg-Bergstedt, enhetschefer för
Arbete och integration samt Barn och familj.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Luleå inbjuder socialnämnden i samtliga kommuner i
Norrbottens län till en informations- och utbildningsdag den 8 oktober 2010 i
Luleå. Avsikten med dagen är att utbyta erfarenheter mellan domstolen och
socialnämnderna, främst beträffande handläggningsfrågor, i vanligt förekommande måltyper. Bland annat kommer mål enligt LSS, LVM, LVU och
SoL att finnas på programmet. Inbjudan biläggs.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 69

Dnr 0042/10-709

AVVIKELSER INOM SÄRSKILT BOENDE OCH OMSORGEN OM
FUNKTIONSHINDER 2010-01-01 TILL OCH MED 2010-06-30
Socialnämndens beslut
Redovisningen av avvikelser perioden 1 januari till och med 30 juni 2010
läggs till handlingarna samt delges kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha rutiner för
avvikelse och riskhantering i syfte att förbättra patientsäkerheten.
Som ett led i kvalitetsarbetet i verksamheten redovisar, vik MAS, Annika
Nilsson, avvikelser inom särskilt boende och omsorgen om funktionshindrade. Redovisningen avser perioden 1 januari 2010 till och med 30 juni
2010.
Beslutsunderlag
Redovisning avvikelsehantering.
Socialnämnden
Rapportering av avvikelser andra halvåret 2010 görs på helårsbasis.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 70

Dnr 0043/10-770

KVALITETSENKÄT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010
Socialnämndens beslut
Att implementera Senior Alert på alla enheter som en del i kvalitetssäkerhetsarbetet. Kvalitetsenkäten delges kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Under veckorna 18 till 22 2010 genomfördes den årliga kvalitetsenkäten
avseende hälso- och sjukvård inom särskilt boende och omsorgen om
funktionshindrade. Enkäten har besvarats av sjusköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnast och baspersonal.
Syftet med kvalitetsundersökningen av hälso- och sjukvården är att fortlöpande följa utvecklingstendenser, spåra kvalitetsbrister och kartlägga
utbildnings- och utvecklingsbehov.
Beslutsunderlag
Resultat kvalitetsenkät hälso- och sjukvård inom särskilt boende och
omsorgen om funktionshindrade.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 71

Dnr 0038/10-709

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT SOL OCH LSS KVARTAL 2 2010
Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31
mars 2010.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska rapportera alla gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL och
9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader till Socialstyrelsen och
kommunens revisorer. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Därutöver
ska socialnämnden lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över ej
verkställda beslut. Uppgifterna ska då vara avidentifierade och det ska framgå
hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män.
Ej verkställda beslut enligt SoL
Inrapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer per den 31 mars
är gjord den 6 juli 2010, enligt nedan.
Verksamheter
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorgen om
funktionshindrade
AoI = Arbete och integration
BoF = Barn och familj
Särskilt boende ÄO
Särskilt boende OF
Dagverksamhet ÄO
Korttidsboende/växelvård ÄO
Summa totalt

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Män

Summa
total

Kvinnor

5
2

1
2
3
2

6
2
5
2
15

Av ovanstående statistik för redovisningsperioden per 31 mars kan följande
förklaringar lämnas varför dessa beslut inte verkställts inom föreskriven tid.
Särskilt boende ÄO och OF
Resursbrist.
Dagverksamhet ÄO
Fyra enskilda vill själv avvakta, en saknas uppgift.
Korttidsboende/växelvård
Saknas uppgift.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2010-09-08
SOCIALNÄMNDEN

SN § 71

Dnr 0038/10-709

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT SOL OCH LSS KVARTAL 2 2010, FORTS
Till Socialstyrelsen har även inrapporterats fyra verkställda beslut särskilt
boende ÄO.
Ej verkställda beslut enligt LSS
Vid inrapporteringsperiod per den 31 mars 2010 fanns inga gynnande ej
verkställda beslut att rapportera.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 72

Dnr 0045/10-700

UPPFÖLJNING STRATEGISK PLAN 2010
Socialnämndens beslut
Måluppfyllelse och särskilda uppdrag i strategisk plan 2010 redovisas till
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige enligt nedan.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2010 att fastställa strategisk
plan för 2010-2012 för Älvsbyns kommun. Nämnderna har i uppdrag att följa
upp och utvärdera respektive verksamhet.
För socialnämndens verksamheter, Äldreomsorg, Omsorgen om
funktionshindrade samt Arbete och Integration ska måluppfyllelse redovisas
till kommunstyrelsen samt särskilda uppdrag avrapporteras till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens inriktning och uppdrag i strategisk plan för 2010.

Socialnämnden 2010-09-08
Mål 2010 – Äldreomsorg
Upprätta och implementera en etisk plattform.
All personal ska arbeta utifrån ett salutogent syn- och arbetssätt
Rätt berörighet till befattning.

•
•
•

Äldreomsorgens mål är till viss del uppfyllda. Nämnden har aktualiserat
upprättandet av en etisk plattform hos kommunstyrelsen då det bör vara en
fråga för hela kommunen. Arbetsledarna får i uppdrag att, via arbetsplatsträffar/medarbetarsamtal, utvärdera implementeringen av ett salutogent synoch arbetssätt i verksamheten. Redovisning av utvärderingen sker vid
nämndens decembersammanträde. Målet rätt behörighet till befattning är
uppnått så långt det är möjligt. Personal har möjlighet att på arbetstid validera
till undersköterska.
Särskilda uppdrag 2010- Äldreomsorg
1. Utveckla demensverksamheten
2. Utveckla dagverksamheten
3. Upprätta plan för anhörigstöd.
Till nämndens oktobersammanträde inbjuds enhetschef Stig Söderström, till
en redovisning/diskussion om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för
demensverksamhet som blir ett bra mätinstrument. Under hösten påbörjas en
översyn av dagverksamheterna. En utvärdering av Fluxens dagverksamhet är
påbörjad. Arbetet med plan för anhörigstöd är påbörjat.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 72

Dnr 0045/10-700

UPPFÖLJNING STRATEGISK PLAN 2010, FORTS
Mål 2010 – Omsorgen om funktionshindrade
• Fler människor med psykiska funktionshinder har tillgång till sysselsättning.
Målet är uppfyllt i stor utsträckning. Fler människor med psykiska
funktionshinder har sysselsättning. Detta genom samarbetet med
Introprojektet/Jobbcentralen och Concensus.
Särskilda uppdrag 2010 – Omsorgen om funktionshindrade
• Utveckla sysselsättningen för de människor som har insatser enligt SoL.
För att göra det möjligt för människor med psykiska funktionshinder att
kunna vara i någon form av sysselsättning har ett arbete med att förändra
delar av Dagcenters verksamhet påbörjats. Med anledning av detta har även
verksamheten bytt namn till Aktivitetshuset.
Mål 2010 – Arbete och integration
• Samverkan för att öka möjligheterna till arbete och praktik för ungdomar och vuxna
som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
Målet är uppfyllt. Detta genom ett aktivt och nära samarbete med Arbetsförmedlingen som har lett till nya praktikplatser.
Särskilda updrag 2010 – Arbete och integration
I samråd med Älvsbyns vårdcental inleda arbetet med alkoholrådgivning för att
tillsammans på ett tidigt stadium fånga upp och stödja människor som har ett riskbruk.

•

Uppdraget är uppfyllt. Ett samarbete med Älvsbyns vårdcentral har påbörjats.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 73

Dnr 0007/10-700

INFORMATION
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information lämnas enligt nedan.
•

Socialchefen informerar om korttidsavdelningen Fyrklövern. Avdelningen
startade i början på maj 2010 och det tillfälliga öppnandet beräknades vara till
och med 31 augusti 2010. Anledningen till öppnandet var att det var en lång
kö till särskilt boende samt att ett flertal personer som var medicinskt färdigbehandlade inte kunde tas hem. Ett underlag för fortsatt drift av Fyrklövern
är under utarbetande bland annat med anledning av ombyggnation av
Ugglans toaletter. Kommunstyrelsen tar ställning till fortsatt drift den 27
september.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

