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SOCIALNÄMNDEN

Tid:

Kl 08:00 - 12:00

Plats:

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken

Ledamöter:

Helena Öhlund, s,
Eva Lundström, s
Anette Lundberg , s
Gun-Britt Johansson, c
Berit Vesterlund, Ns

ordförande

Övriga:

Birgit Nilsson
Agneta Ahl
Stig Söderström
Anna Lundberg
Anne-Britt Ferreira
Karin Lundberg-Bergstedt, § 90-95
Marlene Stoltz, 96
Helena Henriksson, § 96

föredragande
sekreterare
enhetschef hemtjänst
biståndshandläggare
integrationssamordnare
enhetschef BoF
socialsekr
socialsekr

Justeringsdag:

2010-10-26

Paragrafer:

§ 82-96 (§ 89-96 enskilda ärenden)

Justerare:

Anette Lundberg

Agneta Ahl
sekreterare

Helena Öhlund
ordförande

Anette Lundberg
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
2010-10-20

Protokollet är anslaget

2010-10-26 - 2010-11-16

Förvaringsplats för protokoll

Socialkontorets arkiv
Agneta Ahl
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SN § 82

Dnr 0048/10-700

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls.
Älvsbyns kommun
a) MAS – Information om Senior Alert
b) Kvalitetsplan 2010 – Poppeln, boende med särskild service
c) Kvartalsredovisning ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning –
kvartal 3 2010
Socialstyrelsen
Meddelandeblad nr 5/2010 – Ny lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 83

Dnr 0047/10-709

ARBETSMILJÖSTIPENDIUM 2010
Socialnämndens beslut
Att ej dela ut arbetsmiljöstipendium för år 2010 då inkomna ansökningar ej
avser utvecklande av arbetsmetoder som främjar en god arbetsmiljö.
Vidare beslutar nämnden att upphöra med utdelande av arbetsmiljöstipendium. Få ansökningar om stipendium har inkommit de senast två åren
och utvecklande av arbetsmetoder och förbättringar av personalens
arbetsmiljö kan premieras på annat sätt.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade år 2002 att inrätta ett stipendium på 25.000 kronor .
Stipendiet ska delas ut till en eller flera grupper som genom utvecklande av
arbetsmetoder främjar en god arbetsmiljö.
Ansökningar har kommit in från:
• Avdelning 3 C Nyberga
• Vistträsk hemtjänstgrupp
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 84

Dnr 0050/10-709

VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING AV BISTÅND
AVSEENDE ÄLDREOMSORGEN ENLIGT SOL
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Anta upprättat underlag ”Vägledning vid handläggning” av bistånd avseende
äldreomsorgen enligt SoL
Ärendebeskrivning
Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning. Att ha
riktlinjer underlättar handläggningen genom att det kan bidra till tydlighet och
främja en likartad bedömning. Viktigt är dock att riktlinjerna enbart ses som
en vägledning vid bedömningen och att de är det individuella behoven som
ligger till grund för beslutet.
Kristina Bohman, biståndshandläggare, har upprättat underlag för ”Vägledning vid handläggning” av bistånd avseende äldreomsorgen enligt SoL.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 85

Dnr 0049/10-700

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT SOL OCH LSS
- KVARTAL 3 2010
Socialnämndens beslut
Med godkännande överlämna nedanstående statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni
2010.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska rapportera alla gynnande beslut, enligt 16 kap 6f§ SoL och
28 f-g§ 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 30 juni
är gjord den 7 oktober 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
Summa totalt

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Män
4
1
1

Summa
total

Kvinnor
6
1

10
2
1
13

Av ovanstående statistik för redovisningsperioden per 30 juni 2010 kan
följande förklaringar lämnas varför dessa beslut inte verkställts inom
föreskriven tid.
Särskilt boende ÄO och OF
Resursbrist.
Dagverksamhet ÄO
Tackat nej till insatsen.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 85

Dnr 0049/10-700

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT SOL OCH LSS
- KVARTAL 3 2010, FORTS
Till Socialstyrelsen har även inrapporterats sex verkställda beslut särskilt
boende ÄO samt ett beslut särskilt boende OF. Två beslut om dagverksamhet har avslutats utan verkställighet då personerna tackat nej till insatsen.
Ej verkställda beslut enligt LSS
Vid inrapporteringsperiod per den 30 juni 2010 fanns inga gynnande ej
verkställda beslut att rapportera.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 86

Dnr 0045/10-700

UPPFÖLJNING AV ÄLDREOMSORGENS SÄRSKILDA UPPDRAG
I STRATEGISK PLAN 2010
Socialnämndens beslut
Nämnden kan konstatera att det sker en utveckling av demensverksamheten.
Som ett särskilt utvecklingsområde avser nämnden att införa multiprofessionella team.
Med ovanstående kommentarer läggs informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde den 8 september 2010 beslutade nämnden
att bjuda in enhetschef Stig Söderström till en redovisning/diskussion om
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för demensverksamhet. Riktlinjerna
blir ett bra mätinstrument för äldreomsorgens särskilda uppdrag 2010 i
strategiska planen – utveckla demensverksamheten.
Socialnämnden
Stig Söderström, enhetschef, redovisar muntligt på sammanträdet.
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och
sjukvård. ”Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör
•
•
•

ge personer med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad
säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete
ge personal möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med
praktisk träning, handledning och feedback.”

Stig Söderström informerar om att basen för socialtjänsten, när det gäller
omsorgen om dementa, är att sjukvården har gjort utredning, diagnostik och
medicinering.
Hemtjänstpersonal har den största kontakten med dementa, men är även den
personal som har minst utbildning. Hemtjänstgruppen Kristallen har bra
kompetens. Kompetensen kan dock förstärkas med spetsutbildning och
teamarbete med förstärkning i teamet av distriktssköterska, demensutvecklare
och arbetsterapeut.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 87

Dnr 0053/10-730

STRUKTUR/VOLYM OCH ORGANISATION AV ÄLDREOMSORGEN I FRAMTIDEN
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
Snarast tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som ser över volymen/strukturen och organisation av äldreomsorgen i framtiden då nämnden kan
konstatera, vid uppföljning av strategisk plan 2010, att brister i dagsläget
föreligger..
Ärendebeskrivning
Anna Lundberg, biståndshandläggare, är inbjuden till dagens sammanträde
för information/diskussion om boendesamordning.
Boendesamordningsgruppen består av biståndshandläggare, enhetschefer
korttids samt sjuksköterska. Gruppen träffas en gång vecka för planering och
placering av personer som fått biståndsbeslut särskilt boende.
Vid dagens datum är det 18 personer som har biståndsbeslut särskilt boende
och väntar på plats. Det är dock fler beslut än vad det finns särskilda boendeplatser. Den tillfälligt öppnade korttidsavdelningen Fyrklövern räcker inte till.
Korttidsavdelningen Solbacken, med nio platser, beläggs idag med sex
personer med särskilt boendebeslut och Källbacken, med sju platser, är
belagd med två. Detta medför en stor oro och otrygghet för anhöriga, vars
närstående har biståndsbeslut korttidsplats, då avlösningsperioden på korttids
inte kan planeras. Dessutom ökar kostnaderna för kommunen för utskrivningsklara patienter.
Anna Lundberg avslutar sin information med att konstatera att det är ingen
brist på korttidsplatser – det är brist på särskilda boendeplatser.
_____

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
2010-10-20

9 (18)

SOCIALNÄMNDEN

SN § 88

Dnr 0007/10-700

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

Ordförande informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 27
september 2010 samt sociala utskottets sammanträde den 6 oktober 2010.

•

Anne-Britt Ferreira, integrationssamordnare, informerar om ensamkommande flyktingbarn.
Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar från år till år. 2006 var antalet
816 stycken, 2008 1.510 stycken, 2009 2.250 stycken samt till och med
september 2010 1.743 stycken. I landet finns 10 ankomstkommuner där
barnen/ungdomarna placeras i avvaktan på att respektive kommun skriver
avtal om mottagande med Migrationsverket.
Barnen/ungdomarna är i huvudsak mellan 13-17 år. Majoritet är i åldrarna
15-17 år och de flesta är pojkar. De flesta kommer från storstadsregioner i
Somalia, Afghanistan samt Irak. Alla är vid ankomsten asylsökande och
har inte uppehållstillstånd.
Älvsbyns kommun har förbundet sig att ta emot 15 barn/ungdomar. En
styrgrupp arbetar med att ta fram boendealternativ. Beslut tas i kommunstyrelsen den 8 november 2010. Socialtjänsten ansvarar för att göra en
utredning på alla barn/ungdomar. Dessutom ska en god man utses till var
och en. När barnet/ungdomen erhåller uppehållstillstånd ska ansökan om
särskilt förordnad vårdnadshavare göras.
Planerad start för mottagande är andra kvartalet 2011.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

