SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 (17)

2014-01-30
GÄLLIVARE KOMMUN
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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 3.
Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 10:00-16:00

Beslutande

Rita Poromaa (s), ordförande
Steve Ärlebrand (s)
Gunnel Eriksson (s)
Kristina Forsberg (v)

Övriga deltagande

Marianne Jonsson, förvaltningschef §§ 5-12
Marika Rissanen Korpi TF förvaltningschef
Jennifer Gustavsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Eva-Lena Lyckholm

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden Gällivare, tisdagen den 4 februari 2014 kl. 15:00
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Sekreterare
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Eva-Lena Lyckholm (v)
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Anna-Maria Wahlström (m)
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Sn/2014:1 -700
§1
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
1. SN 2013:174
731
Inspektionen för vård och omsorg ”Beslut”.
2. SN 2013:179
700
Arbetsförmedlingen ”Informations- och prognosbrev”.
3. SN 2012:240
751
Migrationsverket ”Kommuner utan överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn”.
4. SN 2013:180
100
Sveriges kommuner och landsting ”Cirkulär 13:62 Ersättningar vid familjehemsvård av
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014”.
5. SN 2013:178
100
Sveriges kommuner och landsting ”Cirklär 13:63 Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014”.
6. SN 2013:181
100
Sveriges kommuner och landsting ”Cirkulär 13:64 Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2014”.
7. SN 2013:72
701
Kommunförbundet Norrbotten ”Nyhetsbrev oktober 2013”.
8. SN 2013:171
701
Rådet för funktionshinderfrågor ”Angående politiska ledamöters närvaro vid
sammanträden”.
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9. SN 2013:184
001
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 235 ”Rekrytering socialchef
(KS/2013:527)”.
10. SN 2013:156
730
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 238 ”Strukturen för framtidens
äldreomsorg i Gällivare Kommun (KS/2013:542)”.
11. SN 2013:183
001
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 239 ”Överföring budget för
försörjningsenheten från service- och tekniknämnden till socialnämnden
(KS/2013:547)”.
12. SN 2013:60
041
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 140 ”Socialnämndens taxor 2014
(KS/2013:301)”.
13. SN 2013:67
041
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 141 ”Socialnämndens driftbudget
2014 och plan 2015-2016 (KS2013:296)”.
14. SN 2013:133
739
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 145 ”Överenskommelse om
samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner och
landsting (KS2013:500)”.
15. SN 2013:182
041
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 139 ”Socialnämndens
investeringsbudget 2014 och plan 2015-2016 (KS/2013:295)”.
16.
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2013-11-19.
17.
Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet 2013-11-29.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 1.
|
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Sn/2014:2 -700
§2
Delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Bakgrund
1. SN 2013:176
702
Socialförvaltningen ”Yttrande från Tillsynsansvarig/SN till Kommunstyrelsen angående
förlängt öppethållande vid Alla Tiders Café”.
2. SN 2013:177
702
Socialförvaltningen ”Yttrande gällande tillfällig servering av alkohol”.
3. SN 2013:175
002
Centrala inköpsfunktionen ”Upphandling avseende hyra av bil Socialtjänsten, Gällivare
Kommun”.
4. SN 2013:165
002
Ekonomienheten ”Ned- och avskrivningar av kundfordringar, delegationsanmälan”.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 2.
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Sn/2014:3 -700
§3
De kommunala råden
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 utsedd representant i råden.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 3.
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Socialnämnden

Sn/2014:4 -027
§4
Kurser och konferenser
Socialnämnden beslutar
att tacka Steve Ärlebrand för informationen om Innovationsforum 2014 och lägga den
till handlingarna,
att anmäla Eva-Lena Lyckholm, Steve Ärlebrand, Gunnel Eriksson, Anna-Maria
Wahlström samt Valborg Fältholm till utbildningen ”Leda för resultat 2013-2014”.
Bakgrund
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.
1. Innovationsforum 2014 – ett toppledarprogram för dig som är politiker eller chef
inom offentlig sektor i Norrbotten. Tid och plats: 22 januari, 12 mars samt hemuppgift.
Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34 i Luleå. Kostnadsfritt.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att Steve Ärlebrand deltar på konferensen ”Innovationsforum 2014”.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till Innovationsforum 2014 – ett toppledarprogramför dig som är politiker
eller chef inom offentlig sektor i Norrbotten.
2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 4.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:5 -011
§5
Projektplan byggnation Hedgården
Socialnämnden beslutar
att bjuda in fastighetssamordnaren för Hedgården till sitt sammanträde den 20 februari
2014.
Bakgrund
Socialnämnden vill ha information om hur projektplanen ser ut för ombyggnationen av
Hedgården.
Socialnämnden bjuder in fastighetssamordnaren för Hedgården till sitt sammanträde den
30 januari 2014 för att informera i ärendet.
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att senarelägga informationen om Projektplan byggnation Hedgården då ansvarig
tjänsteman inte har möjlighet att komma till socialnämndens sammanträde den 30
januari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 5.
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Sn/2013:173 -011
§6
Redovisning av projektet Program för centrala Gällivare
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Projektet Program för centrala Gällivare har startats i juni 2013 med ett startmöte för
representanter från samtliga nämnder och förvaltningar med presentation av projektets
upplägg. Under hösten 2013 har socialförvaltningens tjänstemän arbetat med att utifrån
nuläget och framtida behov framta underlag för kommande lokalbehov i centrala
Gällivare. Projektet har kommit till stadiet där fokus ska flyttas från underlaget till
framtagande av programförslag där det krävs större delaktighet och förankring i de
berörda nämnderna. Representanterna från Maestro Management som har ansvaret att
genomföra, leda och samordna projektet kommer därmed framöver, under punkten
Rapport – samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation, samla in och föra upp
i diskussion frågor som ingår i projektet Program för centrala Gällivare.
Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 § 162 att bjuda in representanterna
från Maestro Management till sitt sammanträde den 30 januari 2014 för att informera i
ärendet.
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 6.
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Socialnämnden

Sn/2014:6 -042
§7
Socialnämndens budgetuppföljning 2014
Socialnämnden beslutar
att budgetuppföljningen för januari 2014 redovisas i februari 2014.
Bakgrund
Marie Rydström, ekonom redovisar socialnämndens budgetuppföljning.
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 7.
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Sn/2014:7 -700
§8
Förvaltningschefens rapport 2014
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Marianne Jonsson informerar socialnämnden.
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Förvaltningschef Marianne Jonsson informerar socialnämnden om implementeringen av
den nya organisationen 2014-01-01.
TF Förvaltningschef Marika Rissanen Korpi informerar socialnämnden om att Gällivare
kommun inte kan fullfölja överenskommelsen med Migrationsverket gällande
mottagandet av vuxna flyktingar på grund av den rådande bostadsbristen.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att lämna ärendet öppet till socialnämndes sammanträde den 30 januari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 8.
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2014-01-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:5 -011
§9
Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation
Socialnämnden beslutar
att bjuda in chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 20
februari 2014 för att informera om arbetet med det nya äldreboendet Kommunalhemmet
samt om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att
kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling,
ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens
sammanträden.
Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 § 161 att bjuda in chefen för
samhällsbyggnadsförvaltingen till sammanträdet den 30 januari 2014 för att
informera om arbetet med det nya äldreboendet Kommunalhemmet.
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har inte möjlighet att delta vid
socialnämndens sammanträde den 30 januari 2014.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att bjuda in chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen till sitt sammanträde den 20
februari 2014 för att informera om arbetet med det nya äldreboendet Kommunalhemmet
samt om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 9.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2013:156 -730
§ 10
Strukturen för framtidens äldreomsorg
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-02 § 238 att utredning avseende ”Strukturen för
framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun” ska genomföras.
Utredare Inga-Maj Backman informerar vid dagens sammanträde om den pågående
äldreomsorgsutredningen.
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2014-01-30
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2013:158 -770
§ 11
Svar på förfrågan avseende Hemsjukvården
Socialnämnden beslutar
att anta svar till Vårdförbundet,
att socialnämnden får en uppföljning av hemsjukvården den 9 oktober 2014 enligt
nedanstående punkter:
 Samarbetet internt och externt.
 Ekonomisk uppföljning.
 Samordnad individuell plan (SIP).
 Informationsöverföringen.
 Omfattningen av antalet brukare i förhållande till andra kommuner.
 Rekrytering av personal.
 Hur tillämpas ”tröskelprincipen” i vår kommun kontra andra kommuner?
 Annat av betydelse i verksamheten.
Bakgrund
Skrivelse från Vårdförbundet Norrbotten har inkommit till Gällivare Kommun
2013-10-21 där vårdförbundet önskar återkoppling om vilka åtgärder kommunen anser
är befogade så att hemsjukvården ger en patientsäker hälso- och sjukvård.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Hemsjukvården RoS-enheten/Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta svar till Vårdförbundet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Svar Vårdförbundet.
3. Skrivelse Vårdförbundet ref.nr. 20207-2013/1989.
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Sn/2014:8 -700
§ 12
Ärendeuppföljning
Socialnämnden beslutar
att ändra uppföljningsdatum för:
1. ”Projektplan byggnation Hedgården” till: våren 2014,
2. ”Information från samhällsbyggnadschefen” till: februari 2014,
3. ”Avvecklingssamtal” till: hösten 2014,
att ärende ”Information om arbetet med Kommunalhemmet” skall ingå i ärendet med
rubriken ”Information från samhällsbyggnadschefen” med redovisning i februari 2014,
att uppföljning av ”Modellen för mångbesökare” utgår från ärendeuppföljningslistan
tillsvidare.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid socialnämndens sammanträden.
Nedan redovisas ärendeuppföljningslistan.
Dokumentnamn/beskrivning: Projektplan byggnation Hedgården
Datum:2013-10-10
Initierat av: SN
Diarienr: 2013:29
Åtgärd: Information
Uppföljning/bevakningsdatum: januari 2014 Service- och teknikförvaltningen

Dokumentnamn/beskrivning: Revidering av delegationsordning
Datum:
Initierat av: SN
Diarienr:
Åtgärd: kontinuerlig
Uppföljning/bevakningsdatum: Kontinuerligt av Marika Rissanen Korpi och
Marianne Jonsson
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Dokumentnamn/ beskrivning: KPB/kompassen
Datum:2013-09-02
Initierat av: SN
Diarienr: 2012:123
Åtgärd: Uppföljning
Uppföljning/bevakningsdatum: mars 2014 åtgärdsplaner kvalitetsmål/
socialförvaltningen
Dokumentnamn/ beskrivning: Utredning införande av utredande hemtjänst inom
äldreomsorgen
Datum: 2013-06-13
Initierat av: SN
Diarienr:
Åtgärd: Utredning
Uppföljning/bevakningsdatum: Augusti 2014/ socialförvaltningen

Dokumentnamn/beskrivning: Information från samhällsbyggnadschefen
Datum: 2013-10-10
Initierat av: SN
Diarienr:
Åtgärd:
Uppföljning/bevakningsdatum: våren 2014

Dokumentnamn/beskrivning: Projekt Trygghet för brukare i hemtjänsten
Datum: 2013-12-12
Initierat av: SN
Diarienr: 2013:166-732
Åtgärd: Uppföljning
Uppföljning/bevakningsdatum: oktober 2014

Dokumentnamn/beskrivning: Avvecklingssamtal
Datum: 2013-12-12
Initierat av: SN
Diarienr: 2012:173-007
Åtgärd: Uppföljning/redovisning av modellen för avvecklingssamtal
Uppföljning/bevakningsdatum: 2014
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Dokumentnamn/beskrivning: Tillsyn särskilt boende; Enen/Inspektionen för våld och
omsorg
Datum: 2013-12-12
Initierat av: SN
Diarienr: 2013:41-701
Åtgärd: Uppföljning
Uppföljning/bevakningsdatum: maj 2014/Socialförvaltningen

Dokumentnamn/beskrivning: Modellen för Mångbesökare
Datum: 2013-12-12
Initierat av: SN
Diarienr:
Åtgärd: Uppföljning
Uppföljning/bevakningsdatum: 2014/Socialförvaltningen

Dokumentnamn/beskrivning: Information om arbetet med Kommunalhemmet
Datum: 2013-12-12
Initierat av: SN
Diarienr:
Åtgärd: Uppföljning
Uppföljning/bevakningsdatum: januari 2014 /Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att ändra uppföljningsdatum för:
1. ”Projektplan byggnation Hedgården” till: våren 2014,
2. ”Information från samhällsbyggnadschefen” till: februari 2014,
3. ”Avvecklingssamtal” till: hösten 2014,
4. ”Modellen för mångbesökare” till: hösten 2014,
att ärende ”Information om arbetet med Kommunalhemmet” skall ingå i ärendet med
rubriken ”Information från samhällsbyggnadschefen” med redovisning i februari 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-01-09 § 10.
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