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§ 168
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att upprätta en skrivelse angående delgivning p. 10
där det framgår att socialnämnden stödjer PRO:s samorganisation i frågan om placering
av en äldreombudsman i Gällivare,
att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.
Jäv
Per Söderström (s) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
1.
Sn 2008:241 /023
Kf 080929 § 155 – Fyllnadsval ersättare socialnämnden.
2.
Sn 2008:243 /023
Kf 080929 § 153 – Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot socialnämnden.
3.
Sn 2008:242 /023
Kf 080929 § 154 – Ordinarie ledamot i socialnämnden.
4.
Sn 2008:2 /042
Ks 081006 § 232 – Budgetuppföljning.
5.
Sn 2008:16 /460
Miljö- och byggkontoret - Beslut och bevis om godkännande av livsmedelsnaläggning,
Bergsgläntans äldreboende i Ullatti.
6.
Sn 2008:124 /049
Skrivelse från PRO Gällivare angående anskaffande av körkläder samt svar från socialnämndens ordförande.
7.
Sn 2008:222 /759
Länsstyrelsen Norrbotten, Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL avseende kommunernas tilllämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om medling och särskilt kvalificerad kontaktperson, samt ifylld enkät.
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8.
Sn 2008:237 /049
Ansökan om utvecklingsmedel ”Program för hållbar jämställdhet”.
9.
Sn 2008:262 /750
Våld mot kvinnor – Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan.
10.
Sn 2008:247 /739
Hemställan från PRO samorganisation om placering av en äldreombudsman i Gällivare.
Med arbetsområde Kiruna, Jokkmokk, Pajala och Gällivare.
11.
Sn 2008:264 /510
Skrivelse från Brf. Aspen till kommunstyrelsen om trafikkaoset på Förenings- och
Tingshusgatan. För kännedom nämnder och förvaltningar.
12.
Sn 2008:1 /100
Cirkulär 08:72 – Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel.
13.
Sn 2008:248 /701
Kommunförbundet Norrbotten, styrelsen, sammanträdesprotokoll 080918.
14.
Sn 2008:263 /103
Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 13 – Överenskommelse mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för förändringsarbete
avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och
psykisk sjukdom.
15.
Sn 2008:84 /214
Samråd – underrättelse, Upphävande av detaljplan för Polcirkelns stationssamhälle,
Gällivare kommun.
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§ 169
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ordförande
1.
Sn 2008:239 /703
Yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd – Matlaget AB.
Socialförvaltningen
2.
Sn 2008:254 /703
Yttrande på remiss avseende spel på värdeautomater – O´learys Kilkenny.
3.
Sn 2008:235 /703
Yttrande på remiss avseende spel på värdeautomater – Grand Hotel Lapland.
Ekonomienheten
4.
Sn 2008:27 /002
Ned- och avskrivningar av kundfordringar avseende omsorgsavgifter.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 081106 § 132.
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Sn/2008:2
§ 170
Budgetuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Bakgrund
Marie Rydström, ekonom, informerar om budgetuppföljningen oktober 2008.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning oktober 2008, enligt gamla uppföljningssättet.
2. Budgetuppföljning oktober 2008, enligt nya uppföljningssättet.
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Sn/2008:217
§ 171
Ansökan om medel för lönebidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan med motiveringen att socialnämnden inte kan binda sig att ekonomiskt
ta ansvar för en lönebidragsanställning, utan att Café Växthuset får årligen tillsammans
med övriga sociala föreningar inkomma med ansökan om föreningsbidrag.
Bakgrund
I takt med att verksamheten växer ser de ansvariga föreningarna för Café Växthuset att
det finns ett behov av en person med ett övergripande ansvar för verksamheten.Av den
anledningen ansöker Café Växthuset om medel för en lönebidragsanställning under i
första hand en försöksperiod på 6 mån. Bidragsdelen uppgår till 4 722 kr/mån som motsvarar 20 % av lönen samt sociala avgifter. Under ett övergångsskede kan arbetsförmedlingen bidra med 1 000 kr/mån. Café Växthuset har under 2008 erhållit 42 tkr i föreningsbidrag av socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden har endast en budget på 300 tkr för sociala föreningar som årligen behandlas på nytt. Av den anledningen bör inte socialnämnden binda sig att ekonomiskt
ansvara för en lönebidragsanställning som i regel blir dyrare med tiden.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att avslå ansökan med motiveringen att socialnämnden inte kan binda sig att ekonomiskt
ta ansvar för en lönebidragsanställning, utan att Café Växthuset får årligen tillsammans
med övriga sociala föreningar inkomma med ansökan om föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
1. Ansökan.
2. Snau 081106 § 134.
Yrkande
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 9 (34)

2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Proposition
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Tycko Lehtos
förslag till beslut.
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Sn/2008:195
§ 172
De kommunala råden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den 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.
Information från Sofie Schönfeldt och My Spets, Ungdomsrådet, samt Sara Forslund,
ungdomskonsulent.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 11 (34)

2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:81
§ 173
Kurser och konferenser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Gunnel Eriksson (s) samt Fredrik Nilsson (m) att delta i konferensen ” Kommunal samverkan inom ramen för ESF-programmet – projekt SAMSYN”.
Bakgrund
Aktuella kurser för socialnämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att utse två ledamöter att delta i konferensen.
Beslutsunderlag
1. Kommunal samverkan inom ramen för ESF-programmet – projekt SAMSYN,
Överkalix.
2. Snau 081106 §136.
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Sn/2008:55
§ 174
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser att ta ställning till
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till
Förslag till beslut
att lägga rapporten till handlingarna
Beslutsunderlag
1. Förvaltningschefens rapport, utredning
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Sn/2008:255
§ 175
Styrgrupp för samverkan mellan Socialnämnden och Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tillsätta en styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och
kulturnämnden,
att utse Rita Poromaa (s) och Iris Dimitri (v) till ordinarie ledamöter i styrgruppen samt
Roland Nirlén (s) och Tycko Lehto (v) till ersättare.
Bakgrund
Socialnämnden har att ta ställning till en eventuell styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-, ungdom- och kulturnämnden. Styrgruppen kommer att ha till
uppgift att arbeta med samverkansfrågor med lokal förankring samt att samverka enligt
de gemensamma riktlinjerna för barn med sammansatta behov (Norrbus). Till styrgruppen skall då två ordinarie ledamöter samt två ersättande ledamöter utses.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tillsätta en styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och
kulturnämnden,
att utse Rita Poromaa (s) och Iris Dimitri (v) till ordinarie ledamöter i styrgruppen samt
Roland Nirlén (s) och Tycko Lehto (v) till ersättare.
Beslutsunderlag
1. Snau 081106 § 138.
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Sn/2008:244
§ 176
Förebyggande verksamhet inom alkohol/drogområdet - val till styrgrupp
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Tycko Lehto (v) till ordinarie representant i styrgruppen samt Britt Stålnacke (s)
till ersättare.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 § 143 att tillsätta en politisk
styrgrupp där bland annat socialnämnden skall utse en representant. Fullmäktige beslutade även att en metod och referensgrupp skall tillsättas där bland annat socialförvaltningen skall utse en representant.
Beslutsunderlag
1. Kf 080929 § 143.
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Sn/2008:126
§ 177
Styrgrupp projekt TAGE - valärende
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Iris Dimitri (v) till ordinarie ledamot i styrgruppen samt Valborg Fältholm (s)
till ersättare.
Bakgrund
Socialnämnden har att utse en ordinarie ledamot samt en ersättande ledamot såsom representanter till styrgruppen för projektet TAGE.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att utse Iris Dimitri (v) till ordinarie ledamot i styrgruppen samt Valborg Fältholm (s)
till ersättare.
Beslutsunderlag
1. Ks 080901 § 154.
2. Skrivelse från kommunstyrelsen adresserad Företagarna, 080904.
3. Snau 081106 § 140.
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Sn/2008:249
§ 178
Vräkningsförebyggande arbete
Beslut
Socialnämnden beslutar
att arbetet med att upprätta och säkerställa rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet
skall ingå i socialnämndens socialtjänstprocess,
att det vräkningsförebyggande arbetet inom socialtjänstprocessen även skall innefatta att
presentera förslag på vilka insatser som socialnämnden kan bistå med, både direkt och
indirekt.
Bakgrund
Familjer och enskilda som riskerar att vräkas från sina bostäder blir ofta aktuella inom
socialtjänstens olika verksamhetsområden. Många gånger finns också barn med i bilden
som innebär ett speciellt ansvar för socialtjänsten att uppmärksamma deras situation.
Samverkan med andra aktörer t.ex. bostadsföretag och kronofogden är också viktigt när
det gäller att hitta goda lösningar utifrån den uppkomna situationen. Det finns alltså ett
behov av fungerande rutiner för socialtjänsten för att säkerställa det vräkningsförebyggande arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Att få fungerade rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet, både för utredande och
verkställande personal, bör innebära att vräkningsärenden kan hanteras på ett effektivt
sätt som gynnar både den enskilde och socialtjänsten. I ett längre perspektiv bör detta
även innebära en samhällsekonomisk vinst för hela kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att säkerställa rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet är särskilt viktigt för att
kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
arbetet med att upprätta och säkerställa rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet
skall ingå i socialnämndens socialtjänstprocess,
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det vräkningsförebyggande arbetet inom socialtjänstprocessen även skall innefatta att
presentera förslag på vilka insatser som socialnämnden kan bistå med, både direkt och
indirekt.
Beslutsunderlag
1. Vräkningsförebyggande arbete, utredning.
2. Utdrag ut Socialstyrelsens publikation ”Vräkningsförebyggande arbete – stöd till socialtjänsten och andra aktörer”, sammanfattning.
3. Snau 081106 § 144.
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Sn/2008:246
§ 179
Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagna riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
Bakgrund
En arbetsgrupp i länet med representanter för skola, socialtjänst, primärvård och barn
och ungdomspsykiatri har på uppdrag av länsstyrgruppen utarbetat ett förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov. De
föreslagna riktlinjerna har delgivits alla berörda verksamheter inom landstinget samt
socialnämnder och barn och utbildningsnämnder i kommunerna, för synpunkter. Efter
remissyttranden har riktlinjerna behandlats av länsstyrgruppen vilket inneburit en komplettering med genomförandeplan, avvikelserapport och rutin för avvikelsehantering.
Den 18 september 2008 har Kommunförbundet Norrbottens styrelse tagit beslut om att
rekommendera socialnämnder samt barn och utbildningsnämnder i länets kommuner att
anta föreslagna riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
Ekonomiska konsekvenser
I genomförandeplanen skall barnets/den unges behov av stödinsatser framgå samt vem
av huvudmännen som ansvarar för kostnaderna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Målet med samverkan och gemensamma riktlinjer är att alla barn och unga utifrån sina
behov, får ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och
vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
anta föreslagna riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
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Beslutsunderlag
1. Förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov, utredning.
2. Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Norrbottens styrelse 080918.
3. Snau 081106 § 145.
Yrkande
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Tycko Lehtos
förslag till beslut.
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Sn/2008:202
§ 180
Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetens och personalförsörjning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning, 081028,
att Socialnämnden fortlöpande följer arbetet med kompetens- och personalförsörjning
utifrån den övergripande kompetens – och personalförsörjningsplanen som ska vara
färdig 1 mars 2009 enligt styrkorten,
att ge förvaltningen i uppdrag att implementera den ”Hälsofrämjande personalpolicy” i
verksamheterna samt att dessa riktlinjer och förslag till inriktning efterlevs och följs
upp.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunens kompetens- och personalförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens styrning och kontroll av kompetens- och personalförsörjning är tillräcklig. Revisorerna vill ha svar av Socialnämnden gällande vilka åtgärder som avses vidtas mot
bakgrund av utförd granskning.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden har inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning, 081028,
att Socialnämnden fortlöpande följer arbetet med kompetens- och personalförsörjning
utifrån den övergripande kompetens – och personalförsörjningsplanen som ska vara
färdig 1 mars 2009 enligt styrkorten,
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att ge förvaltningen i uppdrag att implementera den ”Hälsofrämjande personalpolicy” i
verksamheterna samt att dessa riktlinjer och förslag till inriktning efterlevs och följs
upp.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens kompetensoch personalförsörjning, 081028.
2. Hälsofrämjande personalpolicy, fastställd av kommunfullmäktige 030128 § 4.
3. Snau 081106 § 148.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:240
§ 181
Överläggning med kommunens revisorer
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Överläggningar på socialnämndens sammanträde med kommunens revisorer om styrning, uppföljning och kontroll av nämndens verksamheter.
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i
förhållande till fullmäktiges uppdrag.
För 2008 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på:
1.
2.
3.
4.

Personal- och kompetensförsörjning.
Nämndernas måluppföljning.
Ekonomi.
Uppföljning av tidigare granskningar.

Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:219
§ 182
Utvärdering sommaren 2008
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
I stort sett alla vikarier har trivts bra och tycker att samarbetet med personal, administratör, vakansen och chefer har fungerat mycket bra. Det som ofta nämns är att de har blivit väl bemötta och att de introduktioner som föregått vikariatet varit bra. Vikarierna har
uppskattat relationen till brukarna och känt sig välkomna av dem. Vikarierna har i
mycket stor utsträckning trivts bra och vill gärna vikariera nästa sommar. Vikarierna
sätter brukaren i centrum och enkätsvaren visar på ett stort intresse att ge brukaren en
god omvårdnad och att de har en återkommande önskan att det fanns mer tid till de enskilda brukarna. Vikarierna trivs och tycker det är roligt att arbeta med våra brukare
men de väljer i allt större utsträckning det arbete som ger högst lön, vilket innebär att
omvårdnadsutbildad personal väljer annat yrke.
De enkätsvar som inkommit visar på vikten av att ta till vara på och att bekräfta den
goda insatsen som våra vikarier och vår ordinarie personal har medverkat till under
sommaren 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser har framkommit i utvärderingen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar har framkommit i utvärderingen.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Utvärdering sommaren 2008.
2. Snau 081106 § 147.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (34)

2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Yrkande
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutar i enlighet med Tycko Lehtos förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:253
§ 183
Information om minskade skatteintäkter för kommande år
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Göran Sandström, ekonomichef, informerar angående minskade skatteintäkter för kommande år.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:256
§ 184
Presentation av arbetet med kompetens- och personalförsörjningsplanen
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Stina Alavaara, Arbetsmiljö- och kompetensutvecklare, informerar angående arbetet
med kompetens- och personalförsöjningsplanen.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:156
§ 185
Särskilt boende för medborgare med minoritetsspråk
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta projektplan för ”Förstudie för äldreboende för samisk- och finsktalande medborgare i Gällivare kommun”.
Bakgrund
Till Gällivare kommun har det inkommit förfrågan om möjlighet till särskilt boende för
individer tillhörande minoritetsgrupp (samisk- och finsktalande).
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna kring utredningen belastar pengar som är öronmärkta för aktiviteter rörande minoritetsspråksgrupperna. Idag finns 150.000 kronor på konto hos äldreomsorgen i
syfte att användas bland annat under hösten för aktiviteter och utbildning inom minoritetsspråksgruppernas kulturella yttringar samt studiecirklar i finska och samiska. Minoritetsspråks handläggare har beslutat att ytterligare tillskjuta 40.000 kronor för
lön/arvode för ovanstående projekt. Detta innebär att ”Förstudien för äldreboende för
samisk- och finsktalande medborgare i Gällivare kommun” kan genomföras inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser berör barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta projektplan för ”Förstudie för äldreboende för samisk- och finsktalande medborgare i Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Särskilt boende för medborgare med minoritetsspråk, utredning.
2. Projektplan för ”Förstudie för äldreboende för samisk- och finsktalande medborgare i
Gällivare kommun”.
3. Snau 081106 § 143.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2007:135
§ 186
Uppföljning av Hedgården, samvaro och dagrum
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen,
att ärendet följs upp i december 2009.
Bakgrund
Uppföljning av ärendet Hedgården, samvaro och dagrum, samt protokoll från lokalstyrgruppen den 1 oktober 2008.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen,
att ärendet följs upp i december 2009.
Beslutsunderlag
1. Lokalstyrgrupp minnesanteckningar från mötet den 2008-10-01.
2. Snau 081106 § 149.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:208
§ 187
Översyn av behov och möjligheter av omfördelning av gruppboendeplatser till
demensboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden utformar en handlingsplan för successiv omfördelning av boende
platser inom de särskilda boendena i äldreomsorgen, till gruppboendeplatser för demenssjuka,
att socialnämnden genomför årliga uppföljningar rörande konsekvenser av införda boendeplatser.
Bakgrund
Äldreomsorgen har fått i uppdrag av socialnämnden att se över om behov och möjligheter finns för en omfördelning av gruppboendeplatser till demensboende.
Ekonomiska konsekvenser
En omfördelning inom ram medför inte några kostnader. Kostnader kan vara relaterad
till en ökad risk för betalningsansvar mot sjukhuset relaterad till en eventuell ökad belastning på korttidsboendet på grund av ett utökat antal öronmärkta platser. Ytterligare
kostnad som kan uppstå på grund av många öronmärkta platser är vite relaterad till icke
verkställda beslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att socialnämnden utformar en handlingsplan för successiv omfördelning av boende
platser inom de särskilda boendena i äldreomsorgen, till gruppboendeplatser för demenssjuka,
att socialnämnden genomför årliga uppföljningar rörande konsekvenser av införda boendeplatser.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Beslutsunderlag
1. Omfördelning av platser för demensboende, utredning 081027.
2. Snau 081106 § 150.
Yrkande
Tycko Lehto (v) yrkar med instämmande av Fredrik Nilsson (m) i enlighet med förslag
till beslut.
Proposition
Ordförande ställer Tycko Lehtos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Tycko
Lehtos m.fl. förslag till beslut.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2007:300
§ 188
Avlastning i form av trygghetsplatser på Hedgården - utvärdering av
försöksverksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att trygghetsplatsen blir kvar på Hedgården,
att ett biståndsbeslut tas för ”Rätt till korttidsvistelse vid behov”,
att enhetschefen tar emot bokningar av tidsperiod samt för en noggrann dokumentation
av verkställighet,
att uppföljningar sker kontinuerligt av efterfrågan samt dokumentationen av verkställighet.
Bakgrund
I samband med förlängning av projektet anhörigstöd för år 2008 var avlastning en av
delarna i projektet. Skälet till detta utgick från de behov som kom fram vid kartläggningen vid projektets början. Ytterligare ett skäl bygger på de erfarenheter som finns
rörande möjligheter att bevilja avlastning på kort varsel och med korttids perioder ( 1
vecka eller mindre). Den 13 december 2007 beslutade socialnämnden att lägenhet avsätts för avlastning i form av trygghetsplats på Hedgården.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska kostnader finns med anledning av att trygghetsplatsen genomförs
inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att trygghetsplatsen blir kvar på Hedgården,
att ett biståndsbeslut tas för ”Rätt till korttidsvistelse vid behov”,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
att enhetschefen tar emot bokningar av tidsperiod samt för en noggrann dokumentation
av verkställighet,
att uppföljningar sker kontinuerligt av efterfrågan samt dokumentationen av verkställighet.
Beslutsunderlag
1. Avlastning i form av trygghetsplatser på Hedgården, utredning 081028.
2. Snau 081106 § 151.
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2008:57
§ 189
Ärendeuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljning av ärendet ”Fulltständig handlingsplan för missbruksvården” ändras till
Sn 081218.
Ärende

Ansvarig

Uppföljning

Nytt system för bättre överskådlighet av
redovisningen
Redovisning av vad de månatliga budgetuppföljningarna skall ha för innehåll

Socialförvaltn/familjerätten
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Controller
Marianne Jonsson
Socialförvaltningen

Redovisningen 2008
Hösten 2008

Sn 081120

Äldreomsorgschef

Sn 081120

Ungdomsrådet
Socialnämndens presidium

Sn 081120
Sn 081218

Äldreomsorgschef

Sn 081218
Sn Jan 2009

Socialförvaltningen

Sn Jan 2009

Socialförvaltningen

Sn Jan 2009

Projektledaren

Sn Jan 2009
+ var 3:e månad
Sn Feb 2009
Sn Feb 2009

Hedgårdens samlingslokal
Fulltständig handlingsplan för missbruksvården Sn/2007:43
Redovisning av utredningsförfarande Särskilt boende, minoritetsspråk
Information från ungdomsrådet
Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets
uppdrag att kontakta Ks presidium
Sn/2008:137
Uppföljning Plusjobbare
Information och uppföljning Projekt
TAGE
Uppföljning KPB (Kostnad per brukare)
Sn/2008:199
Riktlinjer externa kulturella aktiviteter
riktade mot särskilda boenden
Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd Sn/2008:149
Uppföljning Utskrivningsklara
Översyn av kundfordringsprocessen
Sn/2008:234
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2008-11-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Information om uppföljning och statistik
rörande försörjningsstödet
Uppföljning av Färdtjänsttaxa
Uppföljning av aktuellt avtal om mottagande av asylsökande barn Sn/2008:216
Analys av äldreguiden

Arbetsledare Försörjningsenheten
Socialförvaltningen
Äldreomsorgschef
Controller

Sn Mar 2009
Sn Juni 2009
Våren 2009
Hösten 2009

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att uppföljning av ärendet ”Fulltständig handlingsplan för missbruksvården” ändras till
Sn Jan 2009.
Beslutsunderlag
1. Snau 081106 § 153.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

