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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 30

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

1. Sn 2011:18 700
Hjälpmedelsinstitutet, "Bo bra på äldre dar".

2. Sn 2011:17 700
Samråd, detaljplan för del av Gällivare 12:496 m.fl. (Gällivare ridanlägg-
ning/stallområde).

3. Sn 2011:16 700
Nationellt kompetenscentrum, anhöriga.

4. Sn 2011:15 700
Socialstyrelsen, vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med ut-
betalat ekonomiskt bistånd.

5. Sn 2011:14 100
Cirkulär 10:77, en ny alkohollag.

2011-02-17

6. Sn 2011:13 739
Socialförvaltningen, verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden
2011.

7. Sn 2011:9 007
Revisorerna, uppföljande granskning av intraprenaden vid äldreboendet Gunillahem.

8. Sn 2010:218 735
Socialstyrelsen, tillsyn enligt socialtjänstlagen av det särskilda boendet Gunillahem i
Gällivare kommun.

9. Sn 2010:64 790
Protokoll, folkhälsorådets möte 101112.
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10. Sn 2011:20 700
Brev, landstingsrådet Kent Ögren "ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser.

i Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110203 §19.

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 5 (29)

2011-02-17

i Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 31

Dele ationsbeslut

Socialnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Ekonornifunktionen

1. Sn 2011:1 002
Avskrivning kundfodringar.
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2011-02-17

2. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

3. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Avskrivning kundfodringar.
2. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
3. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
4. snau 110203 §20.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:1



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 32

Information från ledamöter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 7 (29)

2011-02-17

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Allmän information från ledamöter som delges socialnämnden.

Steve Ärlebrand (s) informerar om "strategisk planering av framtidens äldreboenden"
från Stockholm.

Iris Dimitri (v) informerar om träffen mellan socialnämndens allmänna utskott och
kommunstyrelsens arbetsutskott gällande "strategisk planering av framtidens äldrebo-
enden".

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
I. snau 110203 §21.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011 :6



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 33

De kommunala råden

Socialnämnden beslutar

2011-02-17

att lägga informationen till handlingarna.
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Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på
socialnämndens sammanträden benämnd "De kommunala råden". Punkten på dagord-
ningen är avsedd för eventuell information från de kommunala råden.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. snau 110203 §22.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:3



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 34

Kurser och konferenser 2011

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att se över om några medarbetare kan delta i kursen "Far
väl välfården, socialtjänsten i framtiden",
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2011-02-17

att lägga övriga kurser och konferenser till handlingarna.

Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.

1. Kompetens utvecklingsinstitutet, "Rikskonferens kvalitet i äldreomsorgen", Stock-
holm 24-25 mars, sista anmälningsdatum 18 mars.

2. FAS,SKL,CSA, "Far väl välfården, socialtjänsten i framtiden", Göteborg 12-13 april,
sista anrnälningsdatum 25 februari

3. PWC, "Utveckla beredningsprocessen i nämnder och styrelser" Umeå 3 februari, Gö-
teborg 10 mars, Malmö 20 maj, anmälan 4 veckor före utsatt datum.

4. Hjärnkraft Västerbotten, "Kunskapsdag" Skellefteå 21 mars.

5. Handikappförbunden, "Lyssna på oss", Stockholm 5-6 september.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
2. snau 110203 §23.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011 :2



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 35

Förvaltnin schefens ra ort 2011

Socialnämnden beslutar

att bostadsanpassningshandläggaren inbjuds till socialnämnden i mars 2011,

att socialtjänstens framtida beredskap utreds,

att beslutet delges service- och tekniknämnden.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Marian-
ne Jonsson, förvaltningschef.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. snau 110203 §24.

Yrkande

Fredrik Nilsson (m) yrkar

att bostadsanpassningshandläggaren inbjuds till socialnämnden i mars 2011.

Rita Poromaa (s) yrkar

att socialtjänstens framtida beredskap utreds.

Propositionsordning

Ordförande ställer Fredrik Nilssons och Rita Porornaas förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlig-
het med Fredrik Nilssons och Rita Porornaas förslag.
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2011-02-17

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 36

Bokslut 2010
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2011-02-17

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:11

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att begära tilläggsanslag för Wassarahem 2,

att ärendet presenteras i socialnämnden i mars 2011,

att anta kompletteringsbudget.

Bakgrund
Bokslut för socialförvaltningen 2010.

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Marie
Rydström, ekonom.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. snau 110203 §25.



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 37

HSL rapport

Socialnämnden beslutar

att ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde den 24 mars 2011.

Bakgrund
Det är ungefår en tredjedel av befolkningen över 65 år i eget boende som varje år råkar
ut för en fallolycka. För de äldre som bor i särskilda boendeforrner är andelen som ram-
lar mycket högt. 2009 kom Sveriges Kommuner och Landsting ut med en skrift "Fall-
skador bland äldre-en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador" Skriften
är grunden till det material som sjuksköterskor och rehab personal använder för att ut-
bilda övrig personal i fallprevention. Materialet är även presenterat i äldreomsorgens
ledningsgrupp.

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Eva Jo-
hansson Saadio, Mas.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Material Fallskador bland äldre
3. snau 110203 §26.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 12(29)

2011-02-17

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 38

Information BBIC

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 13(29)

2011-02-17

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Sn/2011:10

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat 2010-12-26 om att få en genomgång av Barn Behov i Cent-
rum (BBIC).

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och
deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bi-
behålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. För att arbeta med BBIC be-
hövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Social-
styrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationell kvalitets-
säkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC.

Förvaltningen har beviljats prövolicens för BBIC under 2008-2010 och ansökan om
ordinarie licens är inskickad till Socialstyrelsen. Systemets utgångspunkt är grundprin-
ciperna samt barnets behov som vägs mot föräldraförmågorna samt de övriga faktorerna
i omgivningen i den sk. BBIC-triangeln som används för att bedöma behovet av skydd
eller stöd. BBIC är ett heltäckande och strukturerat system som används sk. hela vägen
från utredning till planering och uppföljning.

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Marika
Rissanen-Korpi, enhetschef gemensam biståndsenhet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har kunnat konstatera att införandet av BBIC lett till utökat kompetens
och därmed till minskade placeringskostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
BBIC är ett gemensamt nationellt system som bidrar till ökad kvalitet och rättsäkerhet i
den sociala barnavården.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

I Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Informationsfolder; Barns behov i centrum — en säkrare väg till skydd och stöd
3. snau 110203 §27.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 14(29)

2011-02-17

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 15 (29)

2011-02-17

§ 39

An ående Det Fria Sällska et Länkarnas ekonomiska situation

Sn/2010:209

Bakgrund
Fria Sällskapet Länkarna har beskrivit sin svåra ekonomiska situation i brevet mottaget
av Gällivare socialnämnd 2010-09-06. Ärendet har överlämnats till förvaltningen för
utredning vars resultat presenterats vid socialnämndens sammanträde 2010-11-18.
Ärendet skickades därefter tillbaka till förvaltningen för komplettering.

Förvaltningen har träffat representanterna för Fria Sällskapet Länkarna och vid träffen
klargjordes b la att det ej skett några ändringar i handläggning av ansökningar till an-
läggningen i Moskojärvi dvs, att beslutanderätten utöver det två kontrakterade platserna
åligger socialnämndens socialautskott som har månatliga sammanträden. Handläggning
kan därmed ske skyndsamt och utan onödiga dröjsmål.

Länkarna har inte närmat sig de övriga kommunernas socialnämnder i upptagningsom-
rådet dvs. Jokkmokk, Pajala och Kiruna annat än i marknadsförings syfte. Länkarna har
haft särskilt dålig beläggning från dessa övriga kommuner under de senaste åren dvs.
enstaka eller inga placeringar.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej kända.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Skrivelse Fria Sällskapet Länkarna.
3. Skrivelse socialförvaltningen.
4. snau 110203 §28.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 40

U fanin n ckelskå inom socialförvaltnin en

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Uppföljning av ärende

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. KEYsafe- införande och administration
3. snau 110203 §29.

1
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2011-02-17

Utredning
Ledningsgruppen har antagit projektgruppens förslag till beslut enligt bilaga, KEYsafe —
införande och administration, i december 2010. IT-koordinator har i uppdrag att sam-
ordna införandet med enhetschefer utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

i Utdragsbestyrkande

Sn/2010:197



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 41

U för nin ro'ekt Arbetskläder

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 17(29)

2011-02-17

att avsluta projektet samt att en utvärdering tillställs socialnämnden under 2011.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Utdragsbestyrkande

"t9

Sn12007:155

Bakgrund
2007 09 06 tog socialnämnden beslut om, att äldreornsorgen skulle starta upp ett projekt
rörande arbetskläder i syfte att få fram en bild av kostnader kring inköp och hantering,
av arbetskläder. Målet var att arbetskläder skulle successivt införas inom alla vård och
omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Vård och omsorgsboendet Älvgården utsågs som
ett pilotområde.

Ekonomiska konsekvenser
I och med att socialstyrelsen kräver i sin föreskrift om vårdhygien och rörande arbets-
kläder, medför det, att arbetskläder ska bytas dagligen samt vid behov, vilket innebär att
tvättmängden utökas betydligt i förhållande till det försök som gjordes utifrån angiven
projektplan. Med anledning av detta har en offert tagits in av det företag som i dag tvät-
tar textilier på äldreomsorgens vård och omsorgs boende. Utifrån offerten kommer till-
handahållande av arbetskläder och tvätt att kosta mellan 475 och 550 tusen kronor per år
för Älvgården.

Utredning
20090112 togs projektet arbetskläder i drift vid vård och omsorgsboendet Älvgården,
efter en ett års period av planering och inköp av arbetskläder samt framtagande av ruti-
ner. Fördröjningen till att projektet så sent kom i drift efter beslutet från socialnämnden,
berodde i stor del på processen, inköp av arbetskläder. Mycket av tiden gick till att söka
fram leverantörer, varefter offert togs in och behandlades. Efter genomgång av offerter-
na gjorde den arbetsgrupp som arbetade med projektet en beställning av arbetskläder i
samverkan med övrig personal.

Projektet har medfört många fördelar men även svårigheter har framkommit. Fördelarna
har varit att kunna erbjuda personal arbetskläder med anledning av de hygienrutiner som
styr hygienkraven på boendet. Utlånandet av kläder har även medfört att all personal det
vill säga även vikarier har ändamålsenliga kläder i vård och ornsorgs arbete.



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
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En av de större svårigheter som framkom under projektets gång, var hanteringen av
arbetskläder och då främst tvätten. Enheten har tvättrnaskiner som är i storlek av vanliga
hushållsmaskiner. Tvättstugan med större maskiner har inte kunnat användas, i den
utsträckning som behovet varit, på grund av verksamhetens behov av tillgänglighet till
tvättstugan under större delen av dygnet. Med anledning av den stora mängd tvätt har
tvättmaskinerna som används till tvätt av arbetskläder inte hållit relaterad till den be-
lastning de varit utsatta för, varför de fått repareras ofta. Tvättmaskinerna är även place-
rade i enheternas badrum eftersom annat utrymme inte varit tillgängligt. Dessa badrum
har även haft svårigheter att rymma alla de arbetskläder som ska ha tork utrymme.

Med anledning av ovanstående föreslog personalen efter den utvärdering som gjordes,
att om projektet ska fortsätta så bör inköp av kläder och övrig hantering lämnas över till
annan part, till exempel de som hanterar tvätten för övrig textil på enheten. Det förslag
som framkom från personal och enhetschef på Älvgården innebär att en avvikelse görs
från den primära projektplanen. De avvikelser som blir aktuella utöver tvätthanteringen
samt inköp av arbetskläder, är en utökning av antalet arbetskläder per person relaterad
till socialstyrelsens föreskrift.

Utifrån den slutsats som utvärderingen gav tog man kontakt med Samhall för att disku-
tera möjligheterna att integrera tvätten av arbetskläder med övrig textil tvätt. Samhall
gjorde en översyn och lämnade en offert och en preliminär kostnad, som utgår från att
personal byter arbetskläder varje dag enligt socialstyrelsens riktlinjer. Priset för tvätt
och tillhandahållande av arbetskläder skulle uppgå till en kostnad mellan 475- och 550
tusen kronor per år, med ett avtal som räcker 3 år. Variationen av kostnad är relaterad
till händelser som till exempel vinterkräksjuka eller annan "epidemi" som kan fordra att
personalen måste byta arbetskläder flera gånger om dagen.

Dagens avtal för textiltvätt inom äldreornsorgens vård och ornsorgsboende utgår under
2011. Kontakt har tagits med inköpsenheten för diskussion om hur hantera offerten.
Inköpsenheten informerade om att verksambeten kan anta avtalet fram till dess att ny
upphandling och nytt avtal är genomfört.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. snau 110203 §30.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 42

Socialfänstens beredska 2010

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Samtalen fördelade per månad är:

Inga avvikelser har inkommit för 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Medför inga ekonomiska konsekvenser.

I
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Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2008-09-25 att avvikelser redovisas tillsammans med
samtalsstatistik som skall redovisas till socialnämnden en gång per år.

Under 2010 har socialtjänstens organiserade helgberedskap tagit emot 140 samtal och
29
samtal har tagits emot på vardagar då ingen organiserad beredskap finns.

Redovisningen av samtalen är taget från inkomna samtal till räddningstjänst. Detta kan
innebära att flera samtal rör ett och samma ärende men det går inte att urskilja från lis-
tan.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Medför inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:12



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

2011-02-17

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. snau 110203 §31.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 20(29)

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 43

Skrivelser FUB

Socialnämnden beslutar

att ärendet följs upp i maj 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 21(29)

2011-02-17

Utdragsbestyrkande

Sn/2010:210

att socialnämnden vill ha vetskap om hur aktivitetsnivån tillgodoses utifrån den enskil-
des genomförandeplan, samt i vilken mån det finns avvikelser från genomförandepla-
nerna,

Bakgrund
FUB har i tre brev inkomna till socialnämnden i Gällivare 2010-09-10 och 2010-11-02
framfört sina synpunkter om referensgruppsmötena med LSS-handläggarna, behovet av
kontaktpersoner vid gruppbostäderna samt om samverkan mellan gruppbostäderna.

Förvaltningen har träffat representanterna från FUB och vid träffen klargjordes b la att
FUB, som det även framkommer i minnesanteckningarna från referensgrupp mötet
2007-10-23, blivit informerad om att socialnämnden 2007-06-08 upphävt socialnämn-
dens beslut från 2006-11-06 om kontaktpersoner för utvecklingsstörda och att hand-
läggningen därefter skett enligt LSS (1993:387 lag om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade) och gällande praxis.

Vid träffen framförde FUB sin bestämda uppfattning om att de ej framöver vill fortsätta
med referensgruppsmötena med LSS-handläggarna eftersom dessa träffar inte leder till
sådant inflytande i individärenden som FUB önskar. FUB är medveten om att detta kan
medföra att frågor som berör själva handläggningen kan därmed bli obesvarade och de
återupptar kontakten vid behov. Referensgruppsmötena med enhetscheferna kommer att
fortsätta i vanlig ordning där frågorna om samverkan mellan gruppbostäderna varit ofta
förekommande punkt på dagordningen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Referensgruppsmötena syftar till att tillförsäkra att vid allt beslutsfattande och vid alla
åtgärder som rör barn och unga skall barnets bästa vara vägledande och sättas främst.



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att återremittera ärendet till socialnämnden i mars 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Brev; Angående referensgruppsmötena med LSS-handläggarna 2010-09-10
3. Brev; Angående kontaktpersoner för boende i gruppbostad samt samverkan mellan
gruppbostäder 2010-09-10
4. Brev; Angående kontaktperson för boende i gruppbostäder 2010-11-02
5. Sn 061109 § 110
6. Sn 070608 § 83
7. snau 110203 §32.

Yrkande

Iris Dimitri (v) yrkar

att socialnämnden vill ha vetskap om hur aktivitetsnivån tillgodoses utifrån den enskil-
des genomförandeplan, samt i vilken mån det finns avvikelser från genomförandepla-
nerna.

Propositionsordning

Ordförande ställer Iris Dirnitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dirnitris
förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 22(29)

2011-02-17

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Bilaga Statistik.
3. snau 110203 §33.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 23 (29)

2011-02-17

§ 44

Redovisnin fårdf änststatistik kvartal 4 2010

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Fjärde kvartalet 2010 visar en ökning av resandet med 66 stycken men totalt för 2010
har resandet minskat med 1770 resor jämfört med 2009. Under året har det gjorts 8524
resor med personbil och 2188 med specialfordon av detta är 3721 resor samordnade
vilket motsvara ca 32 % vilket får ses som ett bra resultat. Antalet resor med maxtaxa
har sjunkit jämfört med 2009 och kilometerintervallet där flest resor träder i kraft är 51-
60 kilometer. Färdtjänstens kostnader fördelas enligt följande:
Personbil 1 547 029 kr
Special fordon 471 304 kr
Expeditionsavgift 249 602 kr
Totalt 2 267 935 kr

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Anders
Segerlund, utredare.

Ekonomiska konsekvenser
Färdtjänsten kostnader för 2010 blev ca 800 tkr lägre än föregående år

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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Sn/2010:144



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 45

Pro'ekt s'älvförsöfnin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 24(29)

2011-02-17

Socialnämnden beslutar

att ärendet följs upp i maj 2011,

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Lagstiftaren har gett kommunen två uppdrag när det gäller det ekonomiska biståndet.
Kommunen skall i första hand hjälpa de enskilda till egen försörjning och under tiden,
om behov finns, hjälpa till med försörjningen. Under senare år har kostnaden för
försörjningsstödet ökat i Gällivare och i hela landet. Service- och tekniknämnden har
därigenom under 2010 ansökt om och av kommunstyrelsen blivit beviljad projektmedel
med 240 000 kronor till anställning för att möjliggöra ett arbete med att hitta nya arbets-
former för att hjälpa enskilda till egen försörjning.

På försörjningsenheten har utifrån beslutet anställt en medarbetare under 6 månader för
att kunna frigöra resurser hos ordinarie personal att arbeta med frågan.

Det uppdrag som har lagts till projektledare och projektmedarbetare är följande:

• Kartläggning och analys av nuvarande arbetssätt och arbetsformer
• Ge exempel på hur andra kommuner arbetar med huvuduppdraget
• Följa upp och utvärdera de åtgärder som enheten i dag kan erbjuda
• Ta fram förslag på sätt att hantera anvisningar till kornptenshöjande verksamhet
• 1samverkan med övriga kommunala förvaltningar eventuellt hitta lämpliga
praktikplatser
• 1 samverkan med kommunens näringsliv undersöka möjlighet till eventuella

Sn12010:277

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011 av Lena
Lindberg, socialbidragshandläggare samt Mats Ryen, socialsekreterare.

Ekonomiska konsekvenser
Den investering som görs i form av arbetstid beräknas innebära en minskad kostnad för
det ekonomiska biståndet både på kort och lång sikt.

I Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

/

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 25(29)

2011-02-17

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser förutom att barnfamiljer i behov av försörjningsstöd snab-
bare kan få egen inkomst.

att ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, försörjningsenheten.
2. sn 110127 §25.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(29)

2011-02-17

§ 46

Val av ordinarie re resentant och ersättare till un domsfullmäkti e

Socialnämnden beslutar

att Roland Nirlen (s) utses till ordinarie representant i ungdomsfullmäktige,

att Dagmar Nyman (rnp) utses till ersättare i ungdomsfullmäktige.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till ungdomsfullrnäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse ordinarie representant och en ersättare till ungdomsfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

Yrkande

Steve Ärlebrand (s) yrkar

att Roland Nirlen (s) utses till ordinarie representant i ungdornsfullrnäktige.

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Dagmar Nyman (rnp) utses till ersättare i ungdornsfullmäktige.

Propositionsordning

Sn/2011 :8

Ordförande ställer Steve Ärlebrands och Eva-Lena Lyckholrns förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat
i enlighet med Steve Ärelbrands och Eva-Lena Lyckholms förslag.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 47

Entledi ande av ordinarie re resentant och ersättare till st r
och dro föreb ande arbete

Socialnämnden beslutar

att entlediga Roland Nirkn (s) från uppdraget som representant i styrgruppen för alko-
hol- och drogförebyggande arbete,

att entlediga Eva-Lena Lyckholm (v) från uppdraget som ersättare i styrgruppen för
alkohol- och drogförebyggande arbete.

Bakgrund
Alkohol- och drogsamordnande projektet är avslutat. Där med upplöses styrgruppen för
alkohol- och drogförebyggande arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att entlediga Roland Nirkn (s) från uppdraget som representant i styrgruppen för alko-
hol- och drogförebyggande arbete,

att entlediga Eva-Lena Lyckholm (v) från uppdraget som ersättare i styrgruppen för
alkohol- och drogförebyggande arbete.

Beslutsunderlag
1. sn 110113 §5
2. ks 101220 §329
3. Tjänsteskrivelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 27(29)

2011-02-17

Utdragsbestyrkande

en för alkohol-

Sn/2011:8



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 48

Ärendeu fUnin slista

Socialnämnden beslutar

2011-02-17

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Ärende
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn12008:149
Uppföljning nytt system för bättre över-
skådlighet av redovisning av statistik
Sn/2009:16
Uppföljning projekt självförsörjning
Sn12010:277

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd
Sn12008:149
Bostadsanpassningshandläggare

Uppföljning Projekt Hervor
Sn12010:222

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 28(29)

Ansvarig
Projektledaren

Socialförvaltningen

Projektledaren

Projektledaren

Information samordnad individuell plan Förvaltningschefen

Handl äggaren Sn mars 2011

Rehab och sjukvårdsenhe- Sn maj 2011
ten

Sn feb 2011

Redovisning ned- och avskrivningar de- Ekonomienheten
legationsbeslut

Skrivelser FUB Socialförvaltningen
Sn/2010:210

Utvärdering projekt arbetskläder Projektsamordnaren Sn hösten
Sn/2007:155 2011

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att "Redovisning ned- och avskrivningar delegationsbeslut" hänskjuts till socialnämn-
dens sammanträde den 24 mars 2011,

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:5

Uppföljning
Sn 090910 +
2 ggr år
Sn sept 2011

Sn maj 2011

Sn våren
2011

Sn mars 2011

Sn maj 2011



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110203 §34.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 29(29)

2011-02-17

I Utdragsbestyrkande


