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§ 132
Hemtjänstens lokalplacering
Sn/2018:416 - 011
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med en
fullständig ekonomisk konsekvensredogörelse samt en tidsplan avseende
hemtjänstens lokalplacering, samt
att i avvaktan på gemensam lokal för hemtjänst och hemsjukvård ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera lösningar för
möjliga ersättningslokaler i centrala Gällivare.
Ärendebeskrivning
Hemtjänstarena 8 består av tre hemtjänstenheter (Norra, Södra och
Stödenhet) och är placerad i Malmberget på Lövberga. Verksamheten
inrymmer idag ca 61 medarbetare, 3 enhetschefer och 1 arbetsledare.
Verksamheten valde att samla all personal i arena 8 i denna gemensamma lokal för att effektivisera resursanvändandet, samverkan och
samordningsvinster i samband med den förändring som behövde göras
utifrån arbetsmiljökrav i dåvarande hemtjänstlokaler på Enen i Gällivare.
Placering av verksamhet på Lövberga har visat sig inte få de samordningsvinster som räknats med. Verksamhetens placering har gjort att
verksamheten har fått öka både antalet bilar samt antal personal för att
kunna bemanna efter brukarens behov. Placeringen medför en ineffektiv
tidsplanering samt resurskrävande lösningar med bilkörning där personal
måste färdas mellan Malmberget och Gällivare för att hantera nycklar,
matdistribution och verkställande av insatser. Verksamhetens larmnycklar är utöver detta placerade på Enen, vilket också medför att larm från
brukare medför extra körtid samt längre inställelsetid för att vara på
plats hos brukaren. Larmnycklar kan förvaras i grupplokal på Lövberga
men detta medför också merarbete och extra körtid för nattenhet. Få
brukare inom verksamheten finns på gångavstånd från grupplokal i
Malmberget då brukarunderlaget minskar succesivt i och med samhällsomvandlingen. Verksamheterna har tillsammans idag 23 bilar för att
kunna verkställa hemtjänstinsatser för brukare inom arena 8:s områden,
1,5 extra personalresurs och en extra bil. Verksamheten har inte tillräckligt många parkeringsplatser med motorvärmare.
Lokalerna på Lövberga är under avveckling vilket innebär att samtliga
åtgärder som genomförs är temporära. Det är kallt i byggnaden, läckage
från tak uppstår vid regn, det finns sprickor i väggar som också innebär
att dörrar inte går att stänga. Detta innebär att obehöriga inte kan hållas
Utdragsbestyrkande
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ute från lokalerna. Flertalet ur personalgrupperna har hosta, huvudvärk,
nästäppa som är direkt kopplade till lokalerna. IT-förbindelser är undermåliga och påverkar verksamhetens möjlighet att använda sig av de
system som behövs för att nå brukarnas journaler. Samtligt leder till en
arbetsmiljö som måste åtgärdas för de som finns inom verksamheten.
Socialnämnden har 2018-02-15 § 13 att Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården erhåller gemensam lokal centralt placerad i
Gällivare. I avvaktan på detta behöver verksamheten ersättningslokaler
i centrala Gällivare då lokalerna i Malmberget inte är funktionella.
Ekonomiska konsekvenser
1,5 extra personalresurs ca 800 tkr/år.
1 extra bil ca 60 tkr/år utöver detta tillkommer extra kostnader för
bränsle.
Extern städning av lokaler ca 192 tkr/år.
På sikt bör IT ses över i byggnaden samt upprustning av lokaler för att
upprätthålla god arbetsmiljö.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför ingen påverkan för barn och unga i dagsläget.
Barn och ungas åsikter har inte inhämtats.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att i avvaktan på gemensam lokal för hemtjänst och hemsjukvård ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera lösningar för
möjliga ersättningslokaler i centrala Gällivare.
Underlag
1. Socialnämndens protokoll 2018-02-15 § 13.
2. §66 Snau 2018-09-18.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) och Steve Ärlebrand (S) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med en
fullständig ekonomisk konsekvensredogörelse samt en tidsplan avseende
hemtjänstens lokalplacering, samt
att i avvaktan på gemensam lokal för hemtjänst och hemsjukvård ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera lösningar för
möjliga ersättningslokaler i centrala Gällivare.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvist och Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist
Apelqvist och Steve Ärlebrands förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Socialnämndens delårsrapport 2018
Sn/2018:6 - 0422
Socialnämnden beslutar
att socialnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även
socialnämndens måluppfyllelse utifrån det beslutade styrkortet som är en
del av kommunens målstyrningsmodell, balanserad styrning.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens underskott för delåret 2018 är 18mkr och prognos för
helåret är ett underskott på drygt 22 mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att socialnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.
Underlag
Socialnämndens delårsrapport 2018 uppdelade i
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse för januari till
augusti.
2. Socialnämndens fördjupade måluppfyllelse för januari till augusti.

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Socialnämndens budgetuppföljning
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden ser allvarligt på den negativa budgetprognosen men
noterar att arbete pågår med effektiviseringar,
att socialnämnden inväntar återkoppling i ärende Sn/2018:327-042
- Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen, samt
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Föreligger socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter augusti
2018.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens utfall efter augusti uppvisar ett underskott på – 18 mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter augusti 2018.
Underlag
1. Fördjupad budgetuppföljning med kommentarer.
Yrkande
Katinka Sunqvist Apelqvist (V) yrkar
att socialnämnden ser allvarligt på den negativa budgetprognosen men
noterar att arbete pågår med effektiviseringar,
att socialnämnden inväntar återkoppling i ärende Sn/2018:327-042
- Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen, samt
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter augusti 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.
Utdragsbestyrkande
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§ 135
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan delår 2018
Sn/2018:7 - 0071
Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår
2018.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande
ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Socialnämnden har upprättat internkontrollplan för 2018 som omfattar
uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen, uppföljning av statsbidrag, etik korruption och
oegentligheter samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 30 juni.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår
2018.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens internkontrollplan 2018.
2. Uppföljning av Socialnämndens internkontroll delår 2018.
Yrkande
Dagmar Nyman (MP) yrkar
att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår
2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Socialnämndens internkontrollplan 2019
Sn/2018:5 - 0071
Socialnämnden beslutar
att anta socialnämndens internkontrollplan för år 2019.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika
utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta
interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012
(§152).
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta socialnämndens internkontrollplan för år 2019.
Underlag
1. Förslag socialnämndens internkontrollplan för år 2019.
Yrkande
Dagmar Nyman (MP) yrkar
att anta socialnämndens internkontrollplan för år 2019.
Utdragsbestyrkande
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§ 137
Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021
Sn/2018:4 - 012
Socialnämnden beslutar
att anta Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har
Kommunfullmäktige beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av målstyrningen
och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen. Socialnämnden
har utarbetat en verksamhetsplan som utgår från Kommunfullmäktiges
vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar samt fokusområden
med nyckeltal för sitt ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att anta Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021.
Underlag
1. Förslag socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att anta Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-04

Socialnämnden
§ 138
Uppföljning/redovisning av Delaktighetsmodellen
Sn/2018:55 - 739
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning arbetet med Delaktighetsmodellen inom Avdelning för
funktionshinder.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. Enkät.
2. Uppföljning.
3. §69 Snau 2018-09-18.

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Uppföljning av arbetet med Unga i riskzon
Sn/2018:236 - 761
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen av arbetet med unga i riskzon.
Ärendebeskrivning
Den 7 februari 2018 inkom revisorerna med en skrivelse där, de senast 1
april, önskade få ett svar på vilka åtgärder som vidtas i kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn, utbildning- och kulturnämnden för att
stärka det förebyggande arbetet när det gäller unga i riskzon. Kommunledningskontoret (KLK) besvarade skrivelsen om kommunens förebyggande arbete, vilket genomförs både i samverkan med andra aktörer och
internt på förvaltningarna. Socialnämnden begär uppföljning halvårsvis
om hur Socialförvaltningen arbetar med unga i riskzon. Socialförvaltningens avdelning för Bistånd, Biståndsenheten, har regelbundna myndighetssamverkansmöten Polis och handläggare för barn och unga, där
ärenden lyfts. Dessa möten är uppskattade och fungerar mycket bra, enligt uppgifter från både Biståndsenheten och Polisen. Orosanmälningar
(SoL §14) utförs och möten genomförs i ett tidigt skede med den unge,
vårdnadshavare, socialtjänst och polis. Biståndsenhetens öppenvård för
barn och unga arbetar förebyggande med regelbundna föräldrautbildningar såsom Komet. Öppenvården samt handläggare för barn och unga
går också in och arbetar aktivt i tidiga insatser i ärenden, genom samtal
där olika metodiker och instrument används. I det brottsförebyggande
rådet (BRÅ) samverkar kommunen med polisen i sociala insatser och att
upptäcka ungdomar i riskzon tidigt. En gemensam lägesbild görs och
handlingsplan upprättas, vilken innehåller prioriterade områden. Handlingsplanen innehåller bland annat aktiviteten ”Brå-on-tour” som är ett
arbete gemensamt mellan skola-socialtjänst-polis, där man varje höst
gemensamt åker ut till flera grundskolor för information och dialog med
elever. Det finns en samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, den sk SEDD som är för unga med
skolfrånvaro. Det finns även en samverkan mellan Socialförvaltningen,
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen och service och teknikförvaltningen avseende ensamkommande barn. Inom projektet PRIO så finns en
aktivitetsplan för socialförvaltningen som innehåller åtgärder för att uppmärksamma barn och ungas psykiska ohälsa. Bland annat genom Norrbus som är en samverkan mellan kommunen och regionen i enskilda
ärenden. I kommunens stödboenden för ensamkommande barn upprättas genomförandeplaner där särskilda åtgärder planeras individuellt.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen av arbetet med unga i riskzon.
Underlag
1. Sn §37 2018-03-15.
2. §67 Snau 2018-09-18.
Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att tacka för redovisningen av arbetet med unga i riskzon.

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Redovisning av PRIO-projektet psykisk hälsa
Sn/2018:231 - 761
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Regeringen har bedömt att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. Arbetet har förstärkts under
2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen under 2019 och
2020. Totalt förstärks satsningen med 650 mKr för 2018 i landet. Satsningen görs i syfte att förstärka det förebyggande arbetet både inom
hälso- och sjukvård och kommunerna, i ett långsiktigt perspektiv. Utifrån
överenskommelsen har en länsgemensam analys och handlingsplan för
psykisk hälsa i Norrbotten framtagits och den berör barn. unga och
vuxna. Handlingsplanen utgår ifrån fem fokusområden; förebyggande och
främjande arbete, tillgängliga och tidiga insatser, enskildas delaktighet
och rättigheter, utsatta grupper och ledning, styrning och organisation
(samordning). Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen så har Socialförvaltningen arbetat fram en aktivitetsplan där det framgår aktiviteter och förändringsområden. Planen innehåller bland annat en ny inventering av psykisk hälsa, som beräknas vara färdigställd i december 2018.
Att revidera den lokala överenskommelsen ”psykisk ohälsa, missbruk och
beroende” med regionen (samverkan). Kompetens- och utbildningsinsatser, bland annat metodutbildningar ex spelmissbruk och annat missbruk,
MI (evidensbaserad), psykisk ohälsa har ingen ålder, förebyggande
såsom Komet, ABC, Trappan, Signs-of-safety, SEDD, SAM (samverkansmodellen). Att tillsammans med länet anordna psykiatriveckan. Planen
innehåller även fler aktiviteter.
Redovisning av förbrukade stimulansmedel görs årligen, av Socialförvaltningen men också av länet utifrån den länsgemensamma handlingsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Presentation-överenskommelsen-2018.
2. Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk
ohälsa i Norrbotten.
3. Fördelning av stimulansmedel .
4. Sn 2018-04-24 § 70.
5. Rekvisition av stimulansmedel för 2018.
6. §68 Snau 2018-09-18.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-04

Socialnämnden
§ 141
Förvaltningschefens rapport
Sn/2018:11 - 700
Socialnämnden beslutar
att ärendet utgår då förvaltningschefen inte kan delta vid dagens
sammanträde.
Ärendebeskrivning
Ingen information vid dagens sammanträde då förvaltningschefen
Inte kan delta vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 142
Information om samhällsomvandlingen
Sn/2018:12 - 700
Socialnämnden beslutar
att ärendet läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet ges aktuell information om samhällsomvandlingen av
Förvaltningschefen.
Ingen ny information finns att delge vid dagens sammanträde.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 143
De kommunala råden
Sn/2018:13 - 700
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående
punkt på socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala
råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information
från utsedd representant i råden.
Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2018-08-31 samt Rådet för
funktionshinder 2018-09-11 finns under punkt 14 som delgivning vid
dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 144
Kurser, konferenser och återkoppling 2018
Sn/2018:14 - 027
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling
av dessa.
Nämndsekreteraren informerar om planerad utbildning avseende uppdraget som politiker inför kommande mandatperiod. Utbildningen kommer
att genomföras den 15 februari 2019, kursledare blir Ulrika Nilsson från
Söderstedts juridik. Kallelse skickas ut när det blir aktuellt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 145
Delgivningar 2018
Sn/2017:2019 - 0072,Sn/2017:2358 - 007,Sn/2018:15 700,Sn/2018:433 - 0071,Sn/2018:434 - 0071,Sn/2018:435 700,Sn/2018:440 - 730,Sn/2018:466 - 100
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden delegerar till presidiet att hantera delgivning nr.9 Sn/2018:1635 - Skrivelse med synpunkter på socialnämnden samt
flygplatsen, samt
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport.
Yrkande
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att socialnämnden delegerar till presidiet att hantera delgivning nr.9 Sn/2018:1635 Skrivelse med synpunkter på socialnämnden samt
flygplatsen, samt
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har
beslutat i enlighet med Steve Ärlebrands förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-04

Socialnämnden
§ 146
Anmälda Delegationsbeslut
Sn/2018:16 - 002
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fram till utskick av kallelsen har inga delegationsbeslut inkommit.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga ärendet till handlingarna.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 147
Ärendeuppföljning
Sn/2018:17 - 700
Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna
har en ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till
att hantera ärenden som skickas på remiss/återremiss, ärenden som
nämnden begär att få information om vid ett senare tillfälle, uppdrag de
lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt på socialnämndens sammanträden.
Ärende Sn/2018:236-761 ”Unga i riskzon” – uppföljning i mars 2019.
Ärende Sn/2018:2184-701 ”Uppdrag åt förvaltningen att sprida goda
exempel från socialförvaltningens verksamhetsområde” avslutas då
socialnämnden får information om att goda exempel kommer att belysas
i bl.a. kommunbladet.
Ärende Sn/2018:132-739 ”Öppnande av träffpunkt vid Forsgläntans
äldreboende” avslutas då ett café har öppnats på Forsgläntan.
Ärende Sn/2017:2184-701 ”Uppföljning av handlingsplan patient- och
brukarmedverkan” avslutas nu men återupptas framöver.
Ärende Sn/2018:27-001 ”Utredning av kostorganisationen inom socialförvaltningen” avslutas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 148
Remiss - nya P-normen
Sn/2018:418 - 514
Socialnämnden beslutar
att uppmärksamma handläggaren att ur ett tillgänglighetsperspektiv
särskilt beakta att handikappanpassade parkeringsplatser tillhandahålls
vid Top AB:s bostadsbestånd, samt
att privata fastighetsägare rekommenderas att efterfölja detta, samt
att remissvaret delges nämnden.
Ärendebeskrivning
Remiss inkommen avseende Nya P-normen.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 28 augusti 2018
att remittera Nya P-normen för Gällivare kommun till samtliga nämnder
och politiska partier inom kommunen, för synpunkter. Nya P-normen för
Gällivare kommun remitteras fram till 15 oktober 2018.
Verksamhetsutvecklare Lisett Helin Lundman har fått i uppdrag att
handlägga ärendet.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 149
Remiss - Utvecklingsplan centrum
Sn/2018:419 - 250
Socialnämnden beslutar
att remissvaret delges nämnden.
Ärendebeskrivning
Remiss inkommen avseende Utvecklingsplan centrum.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 28 augusti 2018
att remittera Utvecklingsplan Centrum för Gällivare kommun till samtliga
nämnder och politiska partier inom kommunen, för synpunkter. Utvecklingsplan Centrum för Gällivare kommun remitteras fram till 15 oktober
2018.
Verksamhetsutvecklare Lisett Helin Lundman har fått i uppdrag att
handlägga ärendet.
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2018-10-04

Socialnämnden
§ 150
Begäran om yttrande till IVO i ärende 8.5-28025/2018-3
Sn/2018:414 - 0072
Socialnämnden beslutar
att anta upprättat yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har 2018-08-28 inlett en tillsyn
och begärt ett yttrande av Gällivare kommun gällande hur patientsäkerhet upprätthålls inom Gällivare kommuns hälso- och sjukvård samt eventuella avvikelser gällande brister i patientsäkerhet.
Socialförvaltningen har upprättat yttrande till inspektionen för vård och
omsorg
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn och unga. Barn och
ungas åsikter här därför inte inhämtas
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta upprättat yttrande.
Underlag
1. Begäran från inspektionen för vård och omsorg, inkom 2018-08-28
2. Yttrande, 2018-09-25
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