PROTOKOLL
2008-10-22

1 (17)

SOCIALNÄMNDEN

Tid:

Kl 8:30 - 12:15

Plats:

Förvaltningsbyggnaden, Bäcken

Ledamöter:

Helena Öhlund, s,
Eva Lundström, s
Anette Lundberg , s
Harry Bäckström, s
Lars-Åke Andersson, v
Ingrid Dahlberg, Ns
Agneta Nilsson, c, tjg ers

ordförande

Övriga:

Birgit Nilsson
Agneta Ahl
Margareta Åkerlund
Revisorerna

föredragande
sekreterare
MAS

Justeringsdag:

2008-10-28

Paragrafer:

§ 105-119 (§ 111-119 enskilda ärenden)

Justerare:

Eva Lundström

Agneta Ahl
sekreterare

Helena Öhlund
ordförande

Eva Lundström
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
2008-10-22

Protokollet är anslaget

2008-10-28 - 2008-11-18

Förvaringsplats för protokoll

Socialkontorets arkiv
Agneta Ahl

PROTOKOLL
2008-10-22

2 (17)

SOCIALNÄMNDEN

SN § 105

Dnr 0074/08-700

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning
Följande delgivning anmäls.
Sveriges Kommuner och Landsting
♦ Cirkulär 08:57 – Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och
handikappomsorgen.
Socialstyrelsen
♦ Ekonomiskt bistånd/Introduktionsersättning kvartal 3, 2008.
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 106

Dnr 0073/08-700

DELEGATIONSBESLUT
Ärendebeskrivning
Avtal

Delegat

Utökning av Phoniroavtal med 6 st Phoniro Lock
inkl ASSA 200C adapter

Socialchef

Behörighet
Delegation för Elisabeth Hamsch-Westbom att utreda
och besluta i ärenden avseende SoL, LASS och LSS
Socialnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialchef
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 107

Dnr 0070/08-709

ARBETSMILJÖSTIPENDIUM 2008
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:
♦ 4 D Nyberga
♦ Hemtjänstgruppen Diamanten
♦ Vistträsk hemtjänst
♦ Arbetsgrupperna Ripan, Påfågeln och Måsen
♦ Sjuksköterskor
♦ Tärnans dagverksamhet
Socialnämndens beslut
♦ 12.000 kronor beviljas arbetsgrupperna Ripan, Påfågeln och Måsen med
motivering att grupperna har skapat gemensamma aktiviteter och gemensamt arbete. Detta ledde till en mer stimulerande arbetsmiljö och
grupperna är numer ett team i samarbete.
♦ 8.000 kronor beviljas sjuksköterskor med motivering att deras införande
av telefontid till sjuksköterskor har möjligheten att planera insatser ökat.
Det har också inneburit en förbättrad psykosocial arbetsmiljö med
mindre störningsmoment och en minskning av ”stresstopparna”.
♦ 4.000 kronor beviljas Vistträsk hemtjänstgrupp med motivering att de
använder sig av en schematavla som är överskådlig och lätt att ändra i vid
hastiga förändringar. Gruppen har fått ner de delade turerna till 4-6
stycken från att ha varit cirka 10-12 under ett sexveckorsschema.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 108

Dnr 0050/07-709

TILLSYN AV FAMILJEHEMSVÅRDEN I ÄLVSBYNS KOMMUN
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag avseende socialtjänstens barnoch ungdomsvård. I anledning av detta genomförde Länsstyrelsen under juni
2007 en tillsyn av familjehemsvården i Älvsbyns kommun.
Länsstyrelsens beslut i tillsynen, enligt bilaga, behandlades vid socialnämndens sammanträde 2008-02-06 varvid nämnden beslutade att åtgärda de
brister som påtalats och att de åtgärder som vidtagits ska redovisas vid
nämndens sammanträde i oktober 2008.
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen, redogör i bilagda skrivelse
för de åtgärder som vidtagits.
Socialnämndens beslut
Ställa sig bakom områdeschefens för individ- och familjeomsorgens redogörelse över de åtgärder som vidtagits och översända densamma till
Länsstyrelsen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 109

Dnr 0076/08-700

ÖVERLÄGGNING MED KOMMUNENS REVISORER
Ärendebeskrivning
Som ett led i den årliga granskningen av nämndernas och styrelsens
ansvarsutövande har revisorerna kallat till överläggning.
Diskussionsunderlag har tillställts socialnämnden enligt bilaga.
Socialnämndens beslut
Efter att ha besvarat revisorernas frågeställningar ser nämnden med tillförsikt
fram emot att få ta del av revisorerna rapport.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 110

Dnr 0013/08-700

INFORMATION
Ärendebeskrivning
Information lämnas om nedanstående.
♦ Margareta Åkerlund, projektledare Vård och Omsorgs College Fyrkanten,
informerar om Vård- och omsorgscollege (VO-college).
VO-college innebär att utbildningssamordnare och arbetslivet samverkar
för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan sker på
nationell, regional och lokal nivå. Behovet av personal inom vård- och
omsorg kommer att öka på grund av ökade pensionsavgångar och det är
viktigt att göra yrkesvalet attraktivt. I Norrbotten finns ett intresse hos
fyrkantskommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn att införa vocollege i regionen.
♦ MAS, Margareta Åkerlund, informerar om Kvalitet och säkerhet som är
en databas som från och med oktober finns på kommunens webbsida
och innehåller riktlinjer och information för vård- och omsorgspersonal.
Tidigare har riktlinjer och information funnits i lösbladssystem ute i
socialtjänstens olika verksamhetsområden. Uppdateringen har varit
tidsödande och inte säker, sett ur kvalitetssynpunkt. Lanseringen av
Kvalitet och säkerhet på webbsidan säkerställer kvalitetssäkringsarbetet
genom en snabb uppdatering av aktuella dokument.
Socialnämndens beslut
Med godkännande lägga informationen till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

