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Sn/2014:182 -002
§ 85
Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta förslag till revideringar av socialnämndens delegationsordning, punkterna 10:1
och 11:27.
Bakgrund
I socialnämndens delegationsordning punkt 10:1 anges ansvarig för socialregistret som
delegat vilket föreslås tydliggöras till delegat avdelningschef. Föreslås också att tillägg
görs att det avser handlingar som tillhör socialregistret. Under samma punkt förslås
även ett tillägg: "Nämndens prövning av utlämnande av handling, som inte tillhör
socialregistret, där den enskilde begär nämndens prövning", delegat förvaltningschef.
I socialnämndens delegationsordning punkt 11:27 anges sociala utskottet som delegat
för "Yttrande till tillsynsmyndighet i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas" - vilket
avser alla former av yttranden till annan myndighet. Yttranden till IVO avseende ej
verkställda beslut föreslås förtydligas till delegat rapportören för ej verkställda beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta förslag till revideringar av socialnämndens delegationsordning, punkterna 10:1
och 11:27.
Beslutsunderlag
1. Nuvarande delegationsordning.
2. Jämförelse.
3. Förslag till ny delegationsordning.
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Sn/2014:177 -739
§ 86
Ansökan om förlängning av intraprenadavtal 2015-01-01 och fram till det nya
Gunillahem står färdigt i Gällivare
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att förlängningen av intraprenadavtalet förlängs fram till det nya boendet är klart och
flyttning från Malmberget sker.
Bakgrund
Gunillahem har drivits som intraprenad sedan 2005 efter att en större grupp
sjuksköterskor och undersköterskor träffats några år innan med en tanke att öppna ett
kooperativt äldreboende. Under resans gång arbetade vi fram ett kompendium för
boendet där den boende ska "leva och dö bra" skulle vara fokus.
Under åren har ansvarsgrupper bildats inom olika områden ex palliativ, hygien,
inkontinens, kost, trädgård, guldkanter och taktilmassage. Utöver baspersonalen har vi
personer med lönebidrag som arbetar mycket med guldkanter, minoriteterna och kultur.
Våra hyresgäster ska inte bara aktiveras utan alla sinnen ska stimuleras.
Fördelarna med denna driftsform är bl.a. att personalen tillsammans med ansvariga är
delaktiga i utformningen av verksamheten och dess mål. Verksamhetsnära ledare ger
stabilitet och trygghet för personal, brukare och dess anhöriga. Korta beslutsvägar ger
möjlighet för personal och brukare att fylla dagarna med mer spontana individanpassade
aktiviteter vilket gör att brukaren känner sig delaktig till att kunna påverka sin vardag.
Det ska inte finnas hinder utan möjligheter.
Vår verksamhet ser positivt till samarbete med kommunens övriga aktörer så som
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, KOMVUX, vilket ger vår
verksamhet en mångfald vi uppskattar och tar tillvara.
Vi arbetar med att effektivisera verksamheten utan att ge avkall på kvalité.
Vår verksamhet tänker nytt, tänker utanför ramarna vilket bl.a. visar sig i våra
aktiviteter, i vårt samarbete med andra aktörer …
Vi arbetar med att göra vår verksamhet än mer attraktiv genom positiv och delaktig
personal, samarbete med skolor och utbildningssamordnare.
Vår egen värdegrund här på Gunillahem bygger på trygghet, respekt och arbetsglädje.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 154 (159)
2014-12-18
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämndens allmänna utskott

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Att förlängningen av intraprenadavtalet förlängs fram till det nya boendet är klart och
flyttning från Malmberget sker.
Beslutsunderlag
1. Ansökan.
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Sn/2014:145 -770
§ 87
Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten,
att tidigare antagna Hygienrutiner inom särskilda boenden i Gällivare kommun därmed
upphör att gälla (Sn/2010:231 -730).
Bakgrund
All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna ska enligt socialtjänstlagen, SoL, vara
av god kvalitet och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. God
vårdkvalitet förutsätter en god hygienisk standard och är ett specificerat krav i
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem
för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska det finnas ett kvalitets- och
ledningssystem som på olika sätt säkerställer att den goda kvaliteten uppnås och
upprätthålls i verksamheten. Föreskriften gäller för all verksamhet och syftar till att
tydliggöra hur vårdgivarens kvalitetsarbete ska gå till.
Norrbottens läns landsting, enheten för vårdhygien, har tillsammans med medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Norrbottens kommuner tagit fram riktlinjer för
vårdhygien. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa upprätthållandet av god
vårdhygiensk kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare syftar
riktlinjerna till att all vård- och omsorgspersonal får ökade kunskaper i vårdhygien och
basala vårdrutiner. Målet är att förhindra smittspridning mellan brukare/omsorgstagare
och mellan brukare/omsorgstagare och personal. Socialberedningen rekommenderar
kommunerna att anta Riktlinjerna för vårdhygien inom kommunernas hälso-och
sjukvård i Norrbotten.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget beslut medför inga specifika konsekvenser för barn och ungdomar. God
vårdhygien antas vara till godo för alla åldersgrupper.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten,
att tidigare antagna Hygienrutiner inom särskilda boenden i Gällivare kommun därmed
upphör att gälla (Sn/2010:231 -730).
Beslutsunderlag
1. Socialberedningens rekommendation.
2. Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten.
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Sn/2014:186 -214
§ 88
Samråd Detaljplan för fastigheten Läkaren 1, Gällivare kommun
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att socialnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen,
att beslutet delges socialnämnden i samband med sammanträdet den 22 januari 2015.
Bakgrund
Föreligger samråd gällande detaljplan för fastigheten Läkaren 1, Gällivare kommun.
Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra en ny byggnad i två våningar
vid Gällivare sjukhus. Byggnaden ska inrymma mindre elev- och personalbostäder för
personer som jobbar eller studerar vid sjukhuset.
Detaljplanens syfte är också att ge goda utvecklingsmöjligheter för ett förväntat
framtida behov av nya byggnader, främst teknikbyggnader i anslutning till sjukhuset.
Beslutsunderlag
1. Samrådshandling.
2. Planbeskrivning.
3. Plankarta.
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Sn/2014:198 -751
§ 89
Gemensamt HVB-hem för medlemskommunerna inom LKF (Lapplands kommunalförbund) och samverkan kring rekrytering av nya familjehem
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att genomföra en fördjupad utredning av samverkan kring gemensamt HVB-hem för
ungdomar 13-18 år i sociala svårigheter,
att avdela resurser för projektledare som på 50 % friställs för att genomföra utredningen,
att utse representanter till styrgrupp för projektet.
Bakgrund
LKF har genomfört en kartläggning av samverkansområden vid två tillfällen, i slutet av
2013 och början av 2014. Mellan mötena har respektive kommunchef tagit upp aktuella
frågeställningar med berörda tjänstemän i den egna organisationen. Vid mötena har det
utkristalliserats ett antal områden där det finns samverkansvinster, bland annat ett
gemensamt HVB-hem för ungdomar i åldern 13-18 år med volymen 10-12 ungdomar
per år och samverkan kring rekrytering av nya familjehem. Beredningen har
framkommit med förslag till beslut till direktionen och 141003 beslutade direktionen
enligt beredningens förslag. Direktionen föreslår i beslutet medlemskommunernas
nämnder att genomföra en fördjupad utredning av samverkan, att avdela resurser för
projektledare och att utse representanter till styrgrupp för projektet. LKF beslutar även
att utredning av den fördjupade utredningen skall utmynna i förslag till
organisationsform, huvudmannaskap, bemanning, lokalisering samt kostnadskalkyl med
finansieringsförslag, samt att uppdra till LKF:S kansli att delta i utredningen och
styrgruppsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
I det fall ungdomarna placeras i externa HVB-hem är kostnaden minst 3 500
kronor/dygn. Har ungdomarna särskilda behov/funktionsnedsättningar blir kostnaden
minst 5 000 kronor/dygn. Om snittiden på vistelsen är 4,5 månader blir totala kostnaden
5, 0 - 7, 5 Mkr / år. En fördjupad utredning bör jämföra dessa kostnader med
verksamhet i egen regi. Förutom dessa kostnader så ses även vinster i att underlätta
samarbete/samnyttjande av resurser och kompetens från kommunernas elevhälsa och
skolorganisationer, med mera.
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Befintliga familjehemshandläggare har idag svårt att hinna med marknadsföring och
nyrekrytering och koncentrerar sig mot befintliga familjehem. De alternativa
kostnaderna för placeringar är sådana att endast 2-3 nya familjehem/år skulle innebära
att merkostnaderna för en tjänsteman skulle kunna finansieras.
En gemensam projektledare på 50 % sysselsättningsgrad enligt förslag, samfinansieras
mellan medlemskommunerna. Kostnad cirka 250 000 kronor med fördelningen Kiruna
40 %, Gällivare 30 % samt Pajala och Jokkmokk 15 % vardera.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Många ungdomar kan uppleva ökad trygghet i och med att de bor kvar nära hemorten
där deras kontaktnät finns.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt Lappland kommunalförbunds
beslut
att genomföra en fördjupad utredning av samverkan kring gemensamt HVB-hem för
ungdomar 13-18 år i sociala svårigheter,
att avdela resurser för projektledare som på 50 % friställs för att genomföra utredningen,
att utse representanter till styrgrupp för projektet.
Beslutsunderlag
1. 1. Sammanträdesprotokoll Lapplandskommunalförbund daterad 141003.
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