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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 128
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
1.
Sn 2008:84 /214
Kungörelse – Detaljplan för Nikkaluokta Fjällanläggning, Gällivare kommun.
2.
Sn 2008:84 /214
Kungörelse – Detaljplan för Repisvaara fritidsby, Gällivare 12:407-437, 5:14, del av
Gällivare 12:74.
3.
Sn 2008:84 /214
Kungörelse – Utställning av detaljplan för Lappeasuando vildmarkslodge, Gällivare
kronoöverloppsmark 2:30, Gällivare kommun.
4.
Sn 2008:124 /049
Skrivelse från PRO Gällivare angående bidrag till anskaffande av kläder.
5.
Sn 2008:203 /059
Lapplands kommunalförbund, Direktionsprotokoll 2008-06-03 § 123.
6.
Sn 2008:209 /059
Länsstyrelsen Norrbotten, Resultat av enkätundersökning, Lex Sarah, Anmälan om
missförhållanden enligt 14 kap. 2 § SoL och anmälan om missförhållanden enligt 24a §
LSS.
7.
Sn 2008:210 /027
Socialstyrelsen, Inbjudan till kommuner och landsting att ansöka om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer
med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
8.
Sn 2008:200 /735
Ks 080901 § 171 – Ombyggnation av kök på Hedgården.
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Sidan 5 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
9.
Sn 2008:215 /059
Ks 080901 § 146 – Samverkan angående upphandling och inköp inom Lapplands
Kommunalförbund.
10.
Sn 2008:212 /730
Fråga från företagare angående företagsutveckling, samt svar från socialförvaltningen.
11.
Sn 2008:214 /757
Familjerättsstatistik, första och andra kvartalet 2008.
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Sidan 6 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
§ 129
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Ekonomienheten
1.
Sn 2008:196 /002
Ned- och avskrivningar av kundfordringar avseende avgifter inom äldreomsorgen och
psykiatrin.
Ordförande
2.
Sn 2008:116 /706
Komplettering av beslutet för färdtjänsttaxan.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 080911 § 100.
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Sidan 7 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:207
§ 130
Delegationsgranskning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över kundfordringsprocessen samt att ärendet följs
upp på socialnämndens sammanträde i februari 2009.
Bakgrund
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 11 september 2008 att delegationsbeslutet ”Nedskrivning av kundfordringar avseende utredning barn/unga samt vård i familjehem” skall tas upp på socialnämndens sammanträde den 25 september för granskning.
Syftet med granskningen är att få ytterligare information om beslutets innebörd.
Beslutsunderlag
1. Snau 080911 § 100.
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Sidan 8 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:2
§ 131
Budgetuppföljning augusti
Beslut
Socialnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att inkomma med information, analys och åtgärdsplan
avseende äldreomsorgens personalkostnader,
att i övrigt lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Marie Ryström, ekonom.
Beslutsunderlag
1. Kommentarer augusti 2008.
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Sidan 9 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:195
§ 132
De kommunala råden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på
socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information från representanter från de kommunala råden.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Hälsorådets protokoll den 21 maj 2008.
2. Snau 080911 § 102.
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Sidan 10 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:81
§ 133
Kurser och konferenser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Aktuella kurser för socialnämndens ledamöter.
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Sidan 11 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:55
§ 134
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga förvaltningschefens rapport med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
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Sidan 12 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:1
§ 135
Information angående Cirkulär 08:54 - Program för Hållbar jämställdhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att ansöka om medel enligt cirkulär 08:54 – Program för
hållbar jämställdhet, för jämställdhetsintegrering inom socialtjänstens verksamhetsområde,
att ansökan delges på socialnämndens sammanträde torsdagen den 16 oktober 2008.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 28 augusti 2008 § 114 att till socialnämndens sammanträde den 25 september få information angående Cirkulär 08:54 – Program för Hållbar
jämställdhet.
Marianne Jonsson, förvaltningschef, informerar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att uppdra åt förvaltningen att ansöka om medel enligt cirkulär 08:54 – Program för
hållbar jämställdhet, för jämställdhetsintegrering inom socialtjänstens verksamhetsområde,
att ansökan delges på socialnämndens sammanträde torsdagen den 16 oktober 2008.
Beslutsunderlag
1. Cirkulär 08:54 – Program för Hållbar jämställdhet.
2. Snau 080911 § 105.
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Sidan 13 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:175
§ 136
Yttrande på motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera yttrandet för förtydligande, med utgångspunkt från socialnämndens
ansvar för barn och unga.
Bakgrund
Tre politiker från det socialdemokratiska partiet har skrivit en motion som handlar om
att utreda förutsättningarna för att skapa ett aktivitetshus för barn och ungdomar. Tanken är att aktivitetshuset skall vara en plats där olika aktiviteter kan samordnas/genomföras med vuxna som ansvariga. Det skall finnas utrymme för både organiserade aktiviteter via föreningslivet samt ungdomarnas egna ”fria” aktiviteter. Man ser
gärna att huset också kan inrymma ett cafe.
Motionen är lämnad till socialnämnden för yttrande.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens att-sats.
Beslutsunderlag
1. Aktivitetshus för barn och ungdomar, yttrande.
2. Motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar.
3. Snau 080911 § 106.
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Sidan 14 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:176
§ 137
Yttrande på motion angående socialt företagande
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera yttrandet för en konkretisering av vad kommunen skall göra för att
stödja socialt företagande,
att i yttrandet föreslå den organisatoriska tillhörigheten avseende socialt företagande då
det är en utvecklingsfråga.
Jäv
Rita Poromaa (s) och Valborg Fältholm (s) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Två politiker från det socialdemokratiska partiet har skrivit en motion som handlar om
sociala företag som en möjlighet för olika målgrupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Motionärerna yrkar att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala företag för
att skapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att
komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Motionärerna beskriver sociala företag
som en näring som:
* integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden
* återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten
* skapar delaktighet genom ägande eller avtal
* är fristående från offentlig sektor
Motionen är lämnad till socialnämnden för yttrande.
Förslag till beslut
att upprättad skrivelse angående socialt företagande avges som yttrande till nämnd och
utredningsenheten.
Beslutsunderlag
1. Socialt företagande, yttrande.
2. Motion ang. socialt företagande.
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Sidan 15 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:144
§ 138
Svar på revisionsrapport "Anhörig- och demensvård"
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta svaret på granskningen av anhörigvård och demensvård i Gällivare kommun,
att det pågående uppdraget att se över SÄBO-situationen i kommunen avrapporteras
kontinuerligt till socialnämnden.
Bakgrund
Under våren 2008 har Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer tillsammans med
revisionsföretaget PriceWaterhouseCoopers granskat anhörigvården och demensvården.
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämndens anhörigvård och demensvård bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt om nämndens internkontroll är tillräcklig. I
uppdraget ingick även en uppföljning av 2002 års granskning av anhörigvården.
Ekonomiska konsekvenser
Processtyrningsarbetet med styrkort drivs inom socialtjänstens budgetram med stöd av
stimulansmedel. Utvecklingsarbeten inom demensvården och anhörigvården sker inom
äldreomsorgens budgetram med stöd av stimulansmedel och medel från Länsstyrelsen
för anhörigstöd.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som bor i hushållsgemenskap med en närstående med funktionsnedsättning, har under perioder behov av stöd och hjälp. Anhörigvården kan vid situationer där barn och ungdomar kan känna ett utanförskap på grund av hemsituationen
stötta upp och hjälpa till så att de får den stöttning behoven fordrar. Med anledning av
detta så har anhörigvården ett viktigt uppdrag i att uppmärksamma unga individer med
funktionsnedsättning som har barn.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta svaret på granskningen av anhörigvård och demensvård i Gällivare kommun,
att det pågående uppdraget att se över SÄBO-situationen i kommunen avrapporteras
kontinuerligt till socialnämnden.
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Beslutsunderlag
1. Svar på rapport ”Anhörig och demensvård”, utredning.
2. Snau 080911 § 107.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 17 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:149
§ 139
Uppföljning av projekt utveckling anhörigstöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen samt att socialnämnden erhåller avrapportering av projektledaren var tredje månad med start i januari 2009.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 94 att projekt Utveckling av anhörigstöd
skall följas upp på socialnämndens sammanträde den 25 september 2008.
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef, samt Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent.
Beslutsunderlag
1. Delrapport projekt ”Utveckling anhörigstöd”.
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Sidan 18 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:150
§ 140
Uppföljning av anhörigcentrat ljusglimten
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 94 att en uppföljning av Anhörigcentrat
Ljusglimten skall ske på socialnämndens sammanträde den 25 september 2008.
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef, samt Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsbeskrivning Anhörigcentrat Ljusglimten 2008.
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Sidan 19 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:204
§ 141
Redovisning av omvårdnadskvalitetsmätning 2007
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna,
att nästa års redovisning av omvårdnadskvalitetsmätningen HSL koncentreras till läkemedelsanvändandet.
Bakgrund
Omvårdnadskvalitetsmätning har genomförts inom kommunens särskilda boendeformer
sedan 2001. V 43-49 2007 genomfördes nedanstående mätning. Frågorna är ändrade
något sedan föregående mättillfälle. Infektioner registreras idag för sig.
Handikappomsorgen finns inte med i denna mätning 2007 då alla frågor inte är relevanta för deras verksamhet.
Det är omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som redovisar in uppgifter inom hälso- och
sjukvård.
Hela mätningen finns med som bilaga, men några utvalda områden skall tittas närmare
på. Jämförelser är gjorda mellan enheterna. Detta för att ge enheterna möjlighet att jämföra sig med varandra. Siffrorna från mätningen skiljer sig inte nämnvärt från två av
våra grannkommuner.
Mätningarna har visat relativt jämna resultat över åren. Förbättringsområden finns och
på de flesta områden är detta arbete redan påbörjat. I år pågår projektet nutrition vilket
förväntas ge resultat på viktnedgångar.
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Eva Johansson Saadio, medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS).
Förslag till beslut
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Omvårdnadskvalitetsmätning.
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Sidan 20 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2007:44
§ 142
Former för avvikelserapportering
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta avvikelsedokumentationen,
att avvikelser redovisas tillsammans med samtalsstatistik som skall redovisas till socialnämnden en gång per år.
Bakgrund
Kommunens beredskap att möta brådskande socialtjänstärenden inom och utanför ordinarie öppethållande har varit en diskussion en längre tid. I början av 2007 utreddes olika
alternativ till hur man kan lösa beredskapen på vardagskvällar/nätter så att denna får
samma omfattning som helgberedskapen. Den 28 mars 2007 beslutade socialnämnden
”… att under vardagskvällarna fortsätta med nuvarande form av beredskap via räddningstjänsten… att fortsätta med helgberedskap samt den ökade tillgängligheten dagtid…”. Den 15 maj 2008 beslutade socialnämnden ”… att socialförvaltningen, i samarbete med räddningstjänsten tar fram formerna för avvikelserapporteringen och att den
delges socialnämnden i augusti 2008…”.
Ekonomiska konsekvenser
Finns inga ekonomiska konsekvenser att beskriva.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Finns inga speciella konsekvenser/påverkan barn och ungdomar
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta avvikelsedokumentationen,
att avvikelser redovisas tillsammans med samtalsstatistik som skall redovisas till socialnämnden en gång per år.
Beslutsunderlag
1. Former för avvikelserapportering, utredning.
2. Beredskap och dokumentation.
3. Snau 080911 § 111.
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Sidan 21 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:197
§ 143
Uppföljning Gunillahems intraprenad
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ingela Öhman, Marina Pålsson samt Ann-Maria Larsson från Gunillahem informerar på
socialnämndens sammanträde.
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Sidan 22 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:211
§ 144
Översyn av socialnämndens reglemente
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta socialnämndens förslag till nytt reglemente.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i de avseenden de blivit inaktuella.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till nytt reglemente.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil.
2. Förslag till nytt reglemente.
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Sidan 23 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
§ 145
Delårsbokslut
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta socialnämndens delårsbokslut.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Beslutsunderlag
1. Delårsrapport augusti 2008.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:57
§ 146
Ärendeuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till hösten 2009,
att uppföljningen av ärendet ”Fullständig handlingsplan för missbruksvården” ändras till
Sn 081120,
att uppföljningen av ärendet ”Nya riktlinjer för färdtjänst” ändras till Sn 081016,
att uppföljningen av ärendet ”Riktlinjer externa kulturella aktiviteter riktade mot särskilda boenden” ändras till januari 2009.
Bakgrund
Ärende

Ansvarig

Uppföljning

Socialförvaltn/familjerätten
Äldreomsorgschef
Controller
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Controller
Marianne Jonsson

Redovisningen 2008
Hösten 2008

Socialförvaltningen och
Räddningstjänsten
Socialförvaltningen

Sn 080925
Sn 080925

Socialförvaltningen

Sn 080925

Riktlinjer externa kulturella aktiviteter
riktade mot särskilda boenden

Socialförvaltningen

Sn 081016

Sammanställning av samtliga insatser
inom barn och ungdom Sn/2008:99

Socialförvaltningen

Sn 081016

Nytt system för bättre överskådlighet av
redovisningen
Analys av äldreguiden
Redovisning av vad de månatliga budgetuppföljningarna skall ha för innehåll
Hedgårdens samlingslokal
Former för avvikelserapportering
Fulltständig handlingsplan för missbruksvården Sn/2007:43
Nya riktlinjer för färdtjänst
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Hösten 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 25 (25)

2008-09-25
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Besök av föreståndaren för Moskojärvi

Sn 081016

Redovisning av utredningsförfarande Särskilt boende, minoritetsspråk
Information från ungdomsrådet

Äldreomsorgschef

Sn 081016

Ungdomsrådet

Sn 081120

Uppföljning Plusjobbare

Äldreomsorgschef

Sn 081218

Information och uppföljning Projekt
TAGE
Uppföljning KPB (Kostnad per brukare)
Sn/2008:199
Uppföljning Utskrivningsklara
Information om uppföljning och statistik
rörande försörjningsstödet
Uppföljning av Färdtjänsttaxa

Sn Jan 2009
Socialförvaltningen

Sn Jan 2009

Äldreomsorgschef

Sn Feb 2009

Arbetsledare Försörjningsenheten

Sn Mar 2009
Sn Juni 2009

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till hösten 2009,
att uppföljningen av ärendet ”Fullständig handlingsplan för missbruksvården” ändras till
Sn 081016,
att uppföljningen av ärendet ”Nya riktlinjer för färdtjänst” ändras till Sn 081016.
Beslutsunderlag
1. Snau 080911 § 113.
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