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§ 190
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
1.
Sn 2008:84 /214
Miljö- och byggnämnden, Samråd om detaljplan, Del av Tjautjas 1:6 Bostäder.
2.
Sn 2008:255 /710
Barn- utbildning- och kulturnämnden 081111 § 167, Val av politisk styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn- utbilning- och kulturnämnden i Gällivare
kommun.
3.
Sn 2007:235 /710
Barn- utbildning- och kulturnämnden 081111 § 164, Riktlinjer för Gällivare kommun
avseende samverkan mellan socialförvaltningen och barn- utbildning och kulturförvaltningen angående möjlighet till fler timmar än lagen medger i förskoleverksamheten.
4.
Sn 2008:267 /023
Kommunfullmäktige 081103 § 171, Begäran om ny ersättare i socialnämnden efter Bo
Skoogberg (m).
5.
Sn 2008:266 /702
Socialförvaltningen, Tillsynsrapport 081018 avseende Grand Hotel Lapland, O´learys
Killkenny, Dundret/Harrys.
6.
Sn 2008:214 /757
Familjerättsstatistik, tredje kvartalet 2008.
7.
Sn 2008:279 /760
Överenskommelse mellan å ena sidan Norrbottens Läns Landsting och Kommunförbundet Norrbotten och å andra sidan Gällivare kommun om implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
8.
Sn 2008:237 /049
Sveriges Kommuner och Landsting, Avslag på ansökan om utvecklingsstöd från Program för hållbar jämställdhet.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 5 (25)

2008-12-18
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
9.
Sn 2008:277 /701
Statistikuppgifter, Äldre personer och personer med funktionsnedsättning 2008.
10.
Sn 2008:270 /760
Enkätsvar, Enkät rörande vårdöverenskommelser samt kvalitet inom missbruksvården.
11.
Sn 2008:276 /701
Räddningsverket, Skador bland äldre personer i Sverige.
12.
Sn 2008:268 /739
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Nyhetsbrev nr 3 2008.
13.
Sn 2008:273 /624
Norrbottens läns landsting, Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, rapport för
läsåret 2007/2008.
14.
Sn 2008:80 /739
Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser 2008, Vård och omsorg om äldre.
15.
Sn 2008:272 /731
Sveriges Kommuner och Landsting, Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och
service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77 inkl bilagor) –
SKL:s remissyttrande.
16.
Sn 2008:1 /100
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:81 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009.
17.
Sn 2008:1 /100
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:80 – Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009.
18.
Sn 2008:1 /100
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:79 – Ersättningar till kontaktfamiljer
och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009.
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§ 191
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Ordförande
1.
Sn 2008:271 /702
Yttrande angående alkoholservering vid världscuptävlingen i längdskidor.
Ekonomienheten
2.
Sn 2008:27 /002
Ned- och avskrivningar av kundfordringar avseende avgifter äldreomsorgen och psykiatrin.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 081204 § 154.
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Sn/2008:2
§ 192
Budgetuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 081204 § 155.
2. Budgetuppföljning november 2008.
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Sn/2008:112
§ 193
Detaljbudget
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga detaljbudgeten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom, samt Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens budget 2009 (detaljbudget).
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Sn/2008:195
§ 194
De kommunala råden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att de kommunala rådens protokoll delges nämnden under punkten delgivningar,
att i övrigt lägga informationen 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.
Kommunala pensionärsrådet har beslutat föreslå socialnämnden att inbjuda projektledaren från logopedprojektet för att få information om vikten av arbetet i den kommunala
verksamheten.
Beslutsunderlag
3. Kommunala pensionärsrådet 081107 § 50.
4. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 081107.
5. Protokoll Hälsorådet 081028.
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Sn/2008:81
§ 195
Kurser och konferenser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.
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Sn/2008:55
§ 196
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 081204 § 158.
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Sn/2008:269
§ 197
Sammanträdesplan 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till sammanträdesplan 2009 för socialnämnden, socialnämndens allmänna utskott samt socialnämndens sociala utskott.
Bakgrund
Socialnämnden har att fastställa sammanträdesplan för 2009.
Förslaget till nästa års sammanträdesplan har anpassats till de dagar som bestämts för
budgetberedning, bokslut och delårsbokslut. Förslaget innebär att socialnämnden samt
dess allmänna utskott sammanträder 8 gånger under 2009. Socialnämndens sociala utskott sammanträder 11 gånger under 2009.
Datum socialnämnden samt allmänna utskottet

|
|

Stoppdag

Beredning

Allmänna utskottet

Socialnämnden

8 jan.
19 feb.
2 april
8 maj
6 aug.
11 sept.
16 okt.
20 nov.

13 jan.
24 feb.
7 april
12 maj
11 aug.
15 sept.
20 okt.
24 nov.

29 jan.
12 mars
23 april
28 maj
27 aug.
1 okt.
5 nov.
3 dec.

12 feb.
26 mars
7 maj
11 juni
10 sept.
15 okt.
19 nov.
17 dec.
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Datum sociala utskottet
Stoppdag

Sociala utskottet

12 jan
9 feb
9 mars
30 mars
4 maj
25 maj
10 aug.
7 sept.
12 okt.
2 nov.
30 nov.

22 jan
19 feb
19 mars
16 april
14 maj
4 juni
20 aug.
17 sept.
22 okt.
12 nov.
10 dec.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta förslag till sammanträdesplan 2009 för socialnämnden, socialnämndens allmänna utskott samt socialnämndens sociala utskott.
Beslutsunderlag
1. Förslag till sammanträdesplan 2009, socialnämnden.
2. Sammanträdesplan 2009 Ks/Kf.
3. Snau 081204 § 159.
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Sn/2008:90
§ 198
Skrivelse från hörselskadades förening angående hörselinstruktör
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avslå förslaget om inrättande av tjänst som hörselinstruktör i Gällivare kommun
Bakgrund
I en skrivelse till kommunstyrelsen 2007-05-23 kräver Hörselskadades Riksförbund
Norrbotten att en hörselinstruktör ska anställas i alla kommuner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att avslå förslaget om inrättande av tjänst som hörselinstruktör i Gällivare kommun
Beslutsunderlag
1. Utredning 081121.
2. Ksau 080818 § 203.
3. Skrivelse från Hörselskadades riksförbund angående hörselinstruktör, 070525.
4. Yttrande från socialförvaltningen.
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Sn/2008:189
§ 199
Gemensamma Riktlinjer inom området Medicintekniska produkter
Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden antar de Gemensamma riktlinjerna inom området Medicintekniska
produkter,
att socialnämnden antar ”Lokala tillämpningar/rutiner inom området medicintekniska
produkter”, tillägg till Norrbottens Kommuners gemensamma riktlinjer som kommer att
revideras kontinuerligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska och hjälpmedelsansvarig
rehabaktör,
att socialnämnden tar beslut att ”Socialförvaltningens Riktlinjer för hjälpmedelshanteringen i Gällivare” samt ”Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter” därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Den 1 december 2006 ändrades ansvarsfördelningen avseende hjälpmedel mellan
landsting och kommuner. Gränsdragningen blev bostaden och innebar bl.a att
kommunerna fick ansvar för nya hjälpmedelsgrupper ex elrullstolar, ortoser och
hjälpmedel för kommunikation. Behovet av gemensamma riktlinjer för alla kommuner
är stort. På uppdrag av kommunförbundet har gemensamma riktlinjer utarbetats och
antagits av kommunförbundets styrelse som rekommenderar kommunerna i länen att
anta dem. Även fortsättningsvis kommer varje kommun att ha kompletterande lokala
rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
Brukarna får ett större egen ansvar gällande hjälpmedel. Produkter som finns i den
öppna handeln exempelvis på apoteket och postorder räknas som brukarens eget ansvar.
Kommunens förskrivare kan dock fungera som rådgivande. Det som kan förskrivas som
individuella hjälpmedel är i första hand de medicintekniska produkter som finns i
Länsservice sortiment för hjälpmedel och som omfattas av kommunens riktlinjer för
hjälpmedelsverksamheten.
De positiva konsekvenserna blir att förskrivarna får en tydlig vägledning vid
förskrivning av hjälpmedel vilket även är viktigt ur ekonomiska aspekter.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att socialnämnden antar de Gemensamma riktlinjerna inom området Medicintekniska
produkter,
att socialnämnden antar ”Lokala tillämpningar/rutiner inom området medicintekniska
produkter”, tillägg till Norrbottens Kommuners gemensamma riktlinjer som kommer att
revideras kontinuerligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska och hjälpmedelsansvarig
rehabaktör,
att socialnämnden tar beslut att ”Socialförvaltningens Riktlinjer för hjälpmedelshanteringen i Gällivare” samt ”Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter” därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Gemensamma riktlinjer inom området medicintekniska produkter, utredning.
2. Gemensamma riktlinjer för Norrbottens kommuner inom området medicintekniska
produkter.
3. Lokala tillämpningar/rutiner för Gällivare kommun inom området medicintekniska
produkter, tillägg till Norrbottens kommuners gemensamma riktlinjer.
4. Snau 081204 § 161.
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Sn/2008:139
§ 200
Uppföljning Plusjobb
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tjänsten som handledare för kulturombuden kvarstår till och med december 2009,
att socialnämnden utreder framtida behov av en samordnare/handledare rörande sociala
aktiviteter inom äldreomsorgen,
att ärendet följs upp hösten 2009.
Bakgrund
Sedan plusjobbarna avvecklades i maj 2008 inom socialförvaltningen. Tjänsten som
blev kvar då plusjobben avvecklades fick i uppdrag att vara handledare/samordnare för
kulturombuden inom äldreomsorgen. Syftet med denna tjänst var att stärka kulturombuden i deras roll vad rör sociala aktiviteter. Huvudsyftet var att få till stånd att kulturombuden med övrig personal skulle planera och genomföra de aktiviteter som plusjobbarna
genomförde. Tjänst finansieras med stimulansmedel för sociala aktiviteter samt med
medel från nystartsjobb.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser på grund av att handledar/samordningstjänsten finansieras med stimulansmedel samt nystartsmedel.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tjänsten som handledare för kulturombuden kvarstår till och med december 2009,
att socialnämnden utreder framtida behov av en samordnare/handledare rörande sociala
aktiviteter inom äldreomsorgen.
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Beslutsunderlag
1. Uppföljning Plussjobb, utredning 081118.
2. Sn 080612 § 100.
3. Skrivelse från PRO Gällivare angående Plusjobbare, 080916.
4. Skrivelse från Demensföreningen i Gällivare, Plusjobben behövs – som en förstärkning inom vården, 081128.
5. Snau 081204 § 163.
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Sn/2007:149
§ 201
Uppföljning av Prioritering i verkställighet inom öppen hemtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar
att prioriteringsrutinerna vid verkställighet och genomförande av beslutad insats inom
öppen hemtjänst kvarstår som stöd vid arbetsanhopning.
Bakgrund
I omsorgsgarantin garanterar Gällivare kommuns Äldreomsorg att en ansökan om bistånd skall tas om hand utan dröjsmål och att beslut skall tas inom 1 månad. Efter att
beslut tagits skall en verkställighet ske med God Kvalitet. För att God Kvalitet skall
uppnås förutsätts att brukarna bland annat får en stödperson som har i uppdrag att samordna insatserna dvs. vara språkrör mellan brukare och övriga kontakter utifrån det behov som finns.
Med God Kvalitet avses även att en individuell genomförandeplan skall upprättas samt
att alla insatser skall planeras utifrån ett rehabiliterande synsätt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att prioriteringsrutinerna vid verkställighet och genomförande av beslutad insats inom
öppen hemtjänst kvarstår som stöd vid arbetsanhopning.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Prioritering i verkställighet inom öppen hemtjänst, utredning 081120.
2. Rutin Prioritering i verkställighet inom öppen hemtjänst.
3. Sn 071213 § 140.
4. Snau 081204 § 164.
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Sn/2007:43
§ 202
Fullständig handlingsplan missbruksvården
Beslut
Socialnämnden beslutar
att arbetet med implementeringen av "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" enligt "Genomförandeplan för Norrbottens läns landsting och
Gällivare kommun för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården" antas som handlingsplan för det fortsatta arbetet med att
utveckla missbruksvården i Gällivare kommun,
att aktuella mål för verksamhetens arbete med att utveckla missbruksvården 2009 och
en verksamhetsplan för verksamhetens arbete mot de aktuella målen för 2009 ska tas
fram.
Bakgrund
Revisorerna har i december 2006 granskat socialnämndens missbruksvård med särskild
inriktning mot unga i missbruk. Granskningen syftade till att bedöma om nämnden har
en tillfredsställande styrning och uppföljning av missbruksvården. I granskningen har
revisorerna biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Efter genomförda intervjuer och dokumentgranskningar gör revisorerna bedömningen
att socialnämndens styrning av missbruksvården är otillfredsställande. Revisorerna konstaterar även att nämnden saknar såväl verksamhetsuppföljning som uppföljning av måluppfyllelsen. Detta baseras på att nämnden saknar aktuellt måldokument för verksamheten samt att dokumenterad uppföljning av måluppfyllelsen saknas.
Revisorerna anser att nämnden bör ta ett krafttag för att utveckla kommunens missbruksvård. Enligt revisorernas bedömning bör nämnden snarast tillse att åtgärder vidtas
för att
• ta fram aktuella mål för missbruksvården riktat till såväl unga som vuxna utifrån den
verksamhet som för närvarande bedrivs inom enheten.
• ta fram en verksamhetsplan för missbruksvården
• ta fram dokumenterade riktlinjer och rutiner för missbruksvård i SafeDoc
• utveckla kvalitetssäkrade metoder för vård och behandling av unga i missbruk
• dokumentera den interna organisationens funktioner och roller samt ansvarsfördelning
• se över målgruppen unga flickor/kvinnor i missbruk och utveckla anpassade
vårdinsatser för dem
|
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• förbättra samverkan med förskolan
• systematisera verksamhetsuppföljningen och uppföljningen av måluppfyllelsen
Utifrån detta har socialnämnden 070328 beslutat att förvaltningen får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan om hur missbruksvården kan förbättras. I uppdraget skall särskilt
beaktas de synpunkter som framkommit vid kommunrevisorernas granskning 061221.
Handlingsplanen skulle enligt beslutet presenteras för socialnämnden 071011.
071011 delgavs socialnämnden en lägesrapport utifrån arbetet med en handlingsplan för
hur missbruksvården kan förbättras. I samband med detta tog socialnämnden ett nytt
beslut om att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en fullständig handlingsplan för missbruksvården och att socialnämndens allmänna utskott utgör styrgrupp för
det fortsatta arbetet med handlingsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Med en utveckling av missbruksvården enligt de nationella riktlinjerna för missbruksoch beroendevård blir missbruksvården mer kostnadseffektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En utveckling av missbruksvården enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevård kommer även att beröra barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att arbetet med implementeringen av "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" enligt "Genomförandeplan för Norrbottens läns landsting och
Gällivare kommun för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården" antas som handlingsplan för det fortsatta arbetet med att
utveckla missbruksvården i Gällivare kommun,
att aktuella mål för verksamhetens arbete med att utveckla missbruksvården 2009 och
en verksamhetsplan för verksamhetens arbete mot de aktuella målen för 2009 ska tas
fram.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan för missbruksvården, utredning.
2. Genomförandeplan för Norrbottens läns landsting och Gällivare kommun för
implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
3. Sn 071011 § 118.
4. Snau 081204 § 165.
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Sn/2008:137
§ 203
Nya riktlinjer för färdtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen samt ge i uppdrag till socialnämndens presidium att fortsätta
bevaka frågan.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 16 oktober 2008 att ge presidiet i uppdrag att kontakta
kommunstyrelsens presidium för diskussion om ett eventuellt överförande av färdtjänst
samt riksfärdtjänst till kommunstyrelsen.
Socialnämndens presidium informerar.
Beslutsunderlag
1. Sn 081016 § 154.
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Sn/2008:275
§ 204
Förvaltning av verksamhetssystemet Safedoc
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Marie Johansson, chef/controller, som systemansvarig för Safedoc.
Bakgrund
Under 2008 har förvaltningen börjat planeringen för en uppgradering av systemet. I
samtal med leverantören kommer det fram att deras inriktning är att fullständigt fokusera på kärnverksamheten, vilket innebär att de kommer att inrikta sig på att utveckla SoL,
LSS, HSL och IFO modulerna i syfte att säkra dokumentation och övrigt vad gäller dessa lagstiftningar. Övriga system till exempel schema kommer inte att utvecklas vidare.
En uppgradering av systemet kommer att ge nya möjligheter. I nya versionen finns till
exempel en helt ny funktion för filhantering, vilket bland annat innebär att mallar för
BBIC kan kopplas in i databasen. Safecare har påbörjat ett samarbete med en annan
leverantör för att integrera denna utredningsmodell i Safedoc.
För att fortsätta arbetet behöver förvaltningen av Safedoc upprättas enligt kommunens
förvaltningsmodell av IT-system. Enligt kommunens förvaltningsmodell ska socialnämnden besluta om systemansvarig.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att utse Marie Johansson, chef/controller, som systemansvarig för Safedoc.
Beslutsunderlag
1. Snau 081204 § 167.
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Sn/2008:57
§ 205
Ärendeuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till våren 2009,
att ärendet ”Nytt system för bättre överskådlighet av redovisningen” ändras till ”Nytt
system för bättre överskådlighet av redovisning av statistik” vilket innebär övergripande
statistik som går att få ut med hjälp av verksamhetssystemet samt att uppföljning sker i
augusti 2009,
att uppföljningen av ärendet ”Redovisning av vad de månatliga budgetuppföljningarna
skall ha för innehåll” redan har skett och arbete pågår varför ärendet tas bort från uppföljningslistan,
att alla uppföljningar som är planerade till januari 2009 ändras till februari 2009.
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
Socialförvaltningen

Redovisningen 2008
Hösten 2008
Sn 081218

Socialnämndens presidium

Sn 081218

Äldreomsorgschef

Sn 081218
Sn Jan 2009

Socialförvaltningen

Sn Jan 2009

Socialförvaltningen

Sn Jan 2009

Fulltständig handlingsplan för missbruksvården Sn/2007:43
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
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Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd Sn/2008:149

Projektledaren

Uppföljning Utskrivningsklara
Översyn av kundfordringsprocessen
Sn/2008:234
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

Äldreomsorgschef
Socialförvaltningen

Uppföljning av Hedgården, samvaro och
dagrum Sn/2007:135

Arbetsledare Försörjningsenheten
Socialförvaltningen
Äldreomsorgschef
Controller
Förvaltningschef

Sn jan 2009 +
var 3:e månad
Sn Feb 2009
Sn Feb 2009
Sn Mar 2009
Sn Juni 2009
Våren 2009
Hösten 2009
Sn Dec 2009

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till våren 2009.
Beslutsunderlag
1. Snau 081204 § 168.
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