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§ 106
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
1.
Lotteriinspektionen, Remiss avseende ansökan om tillstånd på värdeautomater fr.o.m. 1
januari 2010.
2.
Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 09:55, Budgetproposition för år 2010.
3.
Sn 2009:11-007
Revisorerna, Förstudie – Hantering av allmänna handlingar
4.
Rutiner/riktlinjer för Äldreomsorgen - Prioriteringsordning vid arbetsanhopning.
5.
Protokoll från folkhälsorådets möte 2009-09-08
6.
Uppsökande hembesök
7.
Sn 2009:147-701
Enkätsvar – Synskadades riksförbund, frågor om ledsagarservice, hemtjänst och om
behov av service som är specifika pga synskada.
8.
Länsstyrelsen i Norrbotten, Bidrag till öppenvårdsinsatser. Gällivare kommun har beviljats 250 000 kr till projektet ”Borta bra men hemma bäst” år 2.
9.
Sn 2009:197-701
Enkätsvar – Statliga folkhälsoinstitutet. Hur bemöter ni våldsutsatta kvinnor i minoritetsgrupper?
10.
Yttrande ang. Alkoholservering tillfälligt tillstånd
|
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11.
KS 2009:458-100
Beslut, vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och ungdomsperspektiv
12.
Länsstyrelsen i Norrbotten, Beslut om bidrag till förebyggande insatser. Kommunstyrelsen i Gällivare Kommun beviljas 350 000 kr till projektet ”Förebyggande insatser inom
alkohol- och narkotika
13.
Ansökningsformulär – Utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd (1 juni-30
sept 2009)
14.
Sn 2009:183
Enkätsvar – Enkät om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i socialtjänstkontorets lokaler.
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§ 107
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämndens beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Inga delegationsbeslut har inkommit.
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Sn/2009:2
§ 108
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. Budgetuppföljning augusti 2009
2. Budgetuppföljning september 2009
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Sn/2009:7
§ 109
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 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. KPR 2009-09-04 § 37
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Sn/2009:6
§ 110
Kurser och konferenser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att Steve Ärlebrandt (s) deltar vid konferensen Framtiden börjar nu, Piteå 10-11 februari
att Valborg Fältholm (s) väljs som ersättare för Steve Ärlebrandt.
att en från respektive parti ges möjlighet att deltar vid konferensen Konferens om nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom och stöd till anhöriga. Anmälan sker
till nämndssekreteraren senast 2009-10-16
Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att fatta beslut angående konferensen ”Framtiden börjar nu” när inbjudan finns.
Beslutsunderlag
1. Framtiden börjar nu, Piteå 10-11 februari. Möjlighet att göra intresseanmälan finns
2. Konferens om nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom och stöd till
anhöriga 29 oktober.
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Sn/2009:3
§ 111
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningschefens rapport
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Sn/2009:209
§ 112
Information från Stiftelsen Solgården Hospice
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Stiftelsen Solgården Hospice informerar om sin verksamhet. Ärendet föredrogs på socialnämndens allmänna utskott av Marina Eriksson och Margareta Mathiasson från stiftelsen Solgården Hospice.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsbeskrivning stiftelsen Solgården Hospice
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Sn/2009:204
§ 113
Medborgarundersökning 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån har genomfört en medborgarundersökning i Gällivare kommun
under våren 2009. Medborgarundersökningen genomfördes i syfte att få kommunmedborgarnas åsikter om de kommunala verksamheterna, att få en bedömning så att kommunen med resultaten som bakgrund kan göra prioriteringar och starta ett förbättringsarbete.
Här följer en lättare och sammanställd rapport på det omfattande materialet som hela
undersökningen utgörs av.
Ekonomiska konsekvenser
Undersökningen har kostat ca 130 000 kr att genomföra. Rapportens resultat har inga
direkta ekonomiska konsekvenser men långsiktigt kan resultatet av undersökningen
komma att påverka framtida prioriteringar av resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Rapporten i sig har inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar men långsiktigt
kan resultatet av undersökningen komma att påverka framtida prioriteringar av resurser
till för- eller nackdel för barn och unga. Urvalet i undersökningen var medborgare i åldrarna 18-84 år, så en del av de svarande, (6 % 18-24 år) var ungdomar som fått ge sin
syn på kommunen och de verksamheter som bedrivs.
Förslag till beslut
Att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Beslutsunderlag
1. Medborgarundersökning 2009
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Sn/2009:167
§ 114
Redogörelse av yttrande angående alkoholservering/tillfälligt tillstånd - Gällivare
marknad samt Torgfestival.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2009-09-10 att nämnden skall få en redogörelse av yttrandet angående alkoholservering/tillfälligt tillstånd – Gällivare marknad
samt Torgfestival. Ärendet föredras på socialnämnden av Magnus Mathiasson, alkoholhandläggare.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lämna ärendet öppet till socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Yttrande ang alkoholservering/tillfälligt tillstånd.
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Sn/2008:149
§ 115
Avrapportering Projektet utveckling anhörigstöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde i april 2010.
Bakgrund
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 14 (18)

2009-10-15
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Sn/2009:66
§ 116
Uppföljning av landstingets kultur och hälsoprojektet i samverkan med Gällivarekommun
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Uppföljning av kultur- och hälsoprojektet i samverkan med Gällivare kommun var planerat att ske på socialnämndens sammanträde 2009-09-10. Då ingen uppföljning ägde
rum vid det sammanträdet tas ärendet upp vid socialnämndens sammanträde 2009-1015.
Ärendet föredras av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
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Sn/2009:205
§ 117
Delårsbokslut samt verksamhetsberättelse 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Delårsbokslut samt verksamhetsberättelse för 2009 presenteras vid socialnämndens
sammanträde. Ärendet föredras av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Beslutsunderlag
1. Delårsrapport samt verksamhetsberättelse 2009, Socialnämnden.
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Sn/2008:178
§ 118
Cook and chill
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Greta Oja (ns) till ersättare i Cook and chill
Bakgrund
Vid sammanträdet utses ersättare till Cook and chill.
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Sn/2009:4
§ 119
Ärendeuppföjlningslista 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljning av Information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet
sker 2009-12-17.
att uppföljning angående Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till personer som vårdar eller
stödjer närstående sker 2009-12-17
att biståndsenheten återkommer med analys samt åtgärder kring kostnadsutvecklingen
samt att uppföljning sker i maj 2010.

Ärende

Ansvarig

Uppföljning

Information om uppföljning och statistik
rörande försörjningsstödet
Uppföljning av Färdtjänsttaxa

Arbetsledare Försörjningsenheten

Hösten 2010
Sn 20091015

Uppföljning av Kultur- och hälsaprojektet
i samverkan med Gällivare kommun
Sn/2009:66
Nytt system för bättre överskådlighet av
Socialförvaltningen
redovisning av statistik
Avrapportering Projekt utveckling anhö- Projektledaren
rigstöd Sn/2008:149
Uppföljning gemensamma aktiviteter
inom särskilda boenden Sn/2009:154
Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag
Sn/2009:152
Uppföljning socialtjänstprocessen
Sn/2009:129
Uppföljning av Hedgården, samvaro och
dagrum Sn/2007:135
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Äldreomsorgschef

Sn 090910
Hösten 2010
Sn 090910 +
var 3:e månad
Sn 091119
Sn 091119

Socialförvaltningen

Sn 091119

Förvaltningschef

Sn 091217
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Uppföljning Västerbottensmodellen
Sn/2008:285
Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot
särskilda boenden Sn/2008:159
Översyn av kundfordringsprocessen
Sn/2008:234
Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
2009:208
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Socialförvaltningen

Sn Jan 2010

Socialförvaltningen

Sn Feb 2010

Gemensam biståndsenhet
Försörjningsenheten
Socialförvaltningen

Sn hösten
2010
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