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§ 20 

Delgivningar  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
1. SN2010:93 700 
Minnesanteckningar, Sambu 2010-02-18. 
 
2. SN2010:95 026 
Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende 2010-03-04. 
 
3. SN2010:94 013 
Statistik, Statistiska centralbyrån, insatser för barn och unga enligt SoL och LVU, janu-
ari 2010. 
 
4. SN2010:96 013 
Statistik, Socialstyrelsen, samtalsbyrån med familjerådgivning Gällivare kommun 2010-
02-25. 
 
5. SN2010:105 013 
Enkät, Skadeförebyggande arbete för äldre i Sveriges kommuner från: SKL och MSB 
2010-02-15. 
 
6. SN2010:106 013 
Enkät, Statens folkhälsoinstitut, insatser för riskutsatta barn och ungdomar 2010-02-19. 
 
7. SN2010:107 700 
Protokollutdrag, kommunfullmäktige Gällivare kommun, fyllnadsval av ledamot till 
socialnämnden 2010-03-08. 
 
8. SN2010:108 700 
Delrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet 2009. 
 
9. SN2010:109 013 
Enkät, om Handbok för hälso- och sjukvård 2010-03-11. 
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10. SN2010:104 100 
Sveriges kommuner och landsting, Överenskommelser mellan staten och Sveriges 
kommuner och landsting på äldreområdet 2010. 
 
Sammanträdesprotokoll 
 
Lokalstyrgruppen, 2010-02-09. 
 
Strygruppsmöte alkohol- och drogförebyggande arbete, 2010-01-14. 
 
Kommunala pensionärsrådet, 2010-03-05. 
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 Sn/2010:8  

 
§ 21 

Delegationsbeslut  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Socialförvaltningen 
 
1. SN2010:71  702  
Yttrande angående tillfälligt tillstånd servering av alkoholdrycker, gällande: Kocken 
Assistent AB. 
 
2. SN2010:75  702 
Yttrande angående alkoholtillstånd/tillfälligt tillstånd gällande: Dundret Sweden AB. 
 
3. SN2010:76  702 
Yttrande avser tillfälligt alkoholtillstånd till slutet sällskap gällande: Sofias Kök. 
 
4. SN2010:77  702 
 Yttrande tillfälligt alkoholtillstånd till slutet sällskap gällande: IPA-gruppen Malmfäl-
ten. 
 
5. SN2010:73  702 
Tillsynsprotokoll gällande: Harrys bar och restaurang/Dundret. 
 
6. SN2010:74  702 
Tillsynsprotokoll gällande: Grand hotel lapland. 
 
7. SN2010:83  702 
Yttrande angående tillfälligt alkoholtillstånd gällande: Koskullskulle AIF. 
 
8. SN2010:84  702 
Yttrande angående tillfälligt alkoholtillstånd gällande: Sole Adventure. 
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Ekonomienheten 
 
9. SN2010:78  700 
Nedskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan. Utredning barn & unga, SoL samt 
HVB/barn & ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-03-15 § 17. 
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§ 22 

Information  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information som delges socialnämnden. 
 
Iris Dimitri informerar om länsträffen för ordförande och vice ordförande i socialnämn-
den, som hölls i Överkalix den 11-12 mars 2010. Det Iris tar upp är: 
 
 -Samverkan kring en avsiktsförklaring om utvecklings- och utbildningsfrågor inom    
socialtjänsten. 
 
 -Frågeställning kring missbruk och beroende. 
 
 -Enklare sjukvårdsavtalet.  
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 Sn/2009:3  

 
§ 23 

Förvaltningschefens rapport 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden till sammanträdet den 17 juni 2010 erhåller en redovisning avseende 
ökade kostnader av larm, 
 
att socialnämnden ställer sig positiv till en länsgemensam missbruks- och beroendeen-
het,  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef 
 
Punkten avbryts kl.10:52 och återupptas kl. 11:00 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport. 
2. Snau 2010-03-15 § 18. 
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 Sn/2010:2  

 
§ 24 

Budgetuppföljning 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna, 
 
att äldreomsorgen inkommer med en uppföljning analys åtgärd avseende utskrivnings-
klara till socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Punkten avbryts kl.10:35 och återupptas kl.10:53. 
 
Handlingar gällande budgetuppföljning februari 2010 tillkommer. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna, 
 
att äldreomsorgen inkommer med en uppföljning analys åtgärd avseende utskrivnings-
klara till socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-03-15 § 19. 
2. Budgetuppföljning februari 2010. 
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 Sn/2010:6  

 
§ 25 

Kurser och konferenser 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att rekommendera socialnämndens ledamöter att delta i temadagen om hedersrelaterat 
våld, 
 
att endast ersättning i form av förlorad arbetsförtjänst utgår, 
 
att anmälan görs till nämndsekreteraren senast 26 mars, 
 
att lägga övriga kursinbjudningar till handlingarna. 
   
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter: 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att rekommendera socialnämndens ledamöter att delta i temadagen om hedersrelaterat 
våld, 
 
att endast ersättning i form av förlorad arbetsförtjänst utgår, 
 
att anmälan görs till nämndsekreteraren senast 26 mars, 
 
att lämna de två övriga ärendena öppna till socialnämndens sammanträde den 25 mars. 
 
Beslutsunderlag 
1.Temadag om hedersrelaterat våld. 15 april 2010 Gällivare sjukhus. 
2.Kursinbjudan, Lex Sarah, Lex Maria och andra missförhållanden i kommunernas  
verksamheter. 31 maj 2010 Växjö Konserthus.     
3. Inbjudan till samverkanskonferens om hedersrelaterat förtryck och våld. 22 april 
2010 Nordkalotten Hotell & Konferens Luleå. 
4. Snau 2010-03-15 § 20. 
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 Sn/2009:7  

 
§ 26 

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 dagord-
ningen är avsedd för eventuell information från de kommunala råden. 
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 Sn/2010:72  

 
§ 27 

Ansökan från kvinnojouren Nike om verksamhetsbidrag för 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja 80 000 kronor i form av verksamhetsbidrag. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kvinnojouren Nike har 100218 lämnat in ”ansökan om verksamhetsbidrag 80 000:- för 
första delen av verksamhetsåret 2010”. Anledningen till detta är att föreningen vill få en 
spridning av möjliga intäkter så att inte större delen av pengarna under verksamhetsåret 
inkommer from juni och framåt. Under 2009 har stimulansmedel via Länsstyrelsen ut-
betalats i juni månad och verksamhetsbidrag från socialnämnden i september månad.  
 
För 2010 år så kommer Länsstyrelsen att ta beslut om stimulansmedel efter 100430 vil-
ket är stoppdatum för ansökningarna. Kvinnojouren avser att återkomma till social-
nämnden för ansökan om verksamhetsbidrag för resterande del av året efter det att läns-
styrelsen fattat beslut om hur mycket man beviljar i stimulansmedel. Kvinnojouren har 
för verksamhetsåret 2010 en ”ingående balans” om 248 970:- i sin budget som skall 
täcka utgifterna fram till dess att stimulansmedel och verksamhetsbidrag bevil-
jas/utbetalas. 
 
Ärendet redovisas vid sammanträdet av Catrine Mattsson, utredare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämndens verksamhetsbidrag bidrar till att kvinnojouren kan bedriva sin verk-
samhet som även innefattar skyddat boende. Om kommunen inte har en kvinnojour kan 
man räkna med att vissa av de kvinnor som får stöd/hjälp via jouren blir aktuella hos 
socialförvaltningen för boende och övriga insatser som skall bekostas på något sätt. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kvinnojouren erbjuder akut skyddat boende för kvinnor och deras barn vilket innebär 
en ”fristad” även för barn/ungdomar som bevittnat våld. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
att bevilja 80 000:- i verksamhetsbidrag till kvinnojouren Nike för första halvåret 2010. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 25 mars.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse 2009. 
2. Bokslut 2009.  
3. Budget 2010. 
4. Verksamhetsplan 2010. 
5. Snau 2010-03-15 § 21. 
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 Sn/2010:102  

 
§ 28 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppföljning sker i augusti 2010, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Hedgården är ett äldreboende som har både gruppboende enheter samt servicehus. Ser-
vicehus delen kan idag ses som ett mellanboende eftersom kvarboendeprincipen inte 
råder där.  
Lokalerna på servicehuset är inte sammanhållna som på ett gruppboende med anledning 
av att skolan har övertagit boendets matsal och kök som är insprängd i servicehuset. 
Skolan har även tagit över den större delen av den gemensamhetslokal som har varit 
äldreboendets. Med anledning av ovanstående är det av stort värde att försöka ge de 
enskilda förutsättningar att uppleva socialgemenskap på naturliga mötesplatser.  
 
Ärendet redovisas på sammanträdet av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef och 
Sven Lundgren, enhetschef.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En total kostnad kan inte anges förrän lokalöversyn är gjord. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
att personalen på Hedgården får i uppdrag att fortsätta att arbeta för ett genomförande av 
café verksamhet på boendet 
att en översyn av befintliga lokaler görs på Hedgården relaterad till det behov som upp-
står då omfördelning måste göras i samband med start av café verksamhet 
 
Utredning 
I en skrivelse till socialnämnden 2008-08-01 fördes det fram att personalen har önske-
mål att starta upp ett café. Caféet skulle placeras centralt på Hedgården med syfte att ge 
de enskilda samt deras närstående en naturlig mötesplats.  
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En arbetsgrupp bestående av personal och enhetschef har tagit fram ett förslag på ovan 
angivna verksamhet som innebär att caféet placeras i entrén till Hedgården. Syftet med 
placeringen är att boendet ska få en inbjudande miljö när besökare och andra kommer 
till boendet. Rosa rummet som numera används till största delen av Hedskolan, hade 
tidigare en funktion av att ge boendet en naturlig mötesplats med sociala aktiviteter, 
samt ge miljön på Hedgården en trevlig atmosfär. Uppbyggnaden av caféet fordrar en 
viss ombyggnation och omfördelning av befintliga lokaler, t.ex. måste administratören 
flytta från det rum där han har sitt kontor i dag för att ge plats för en serveringsdisk, 
kylskåp, övriga förvaringsutrymmen. En bred dörröppning behöver göras mellan detta 
rum och entrén för att möjliggöra förflyttning med rullator, rullstol etc. Bord och stolar 
placeras i entrén varför en skärmvägg alternativ en spaljé fordras till entrén för att skyd-
da verksamheter mot skolans aktiviteter och ingång. Detta innebär att en alternativ lokal 
måste lösas för administratören .  
 
Syftet för den boende/verksamheten med projektet är att uppmuntra de enskilda till so-
ciala aktiviteter och därmed förebygga socialisolering, främst inom servicehus delen. 
Caféet kommer att hållas öppet mellan 13:00 och 16:00 måndag till fredag och ordinarie 
personal står för bemanningen. Arbetet med caféet kommer att genomföras i samverkan 
med personal samt arbetsterapeut och sjukgymnast i syfte att integrera vardagsrehabili-
tering i verksamheten. De vardagsrehabiliterande insatserna kommer att bestå av bak-
ning till ”fiket”, tillagning av kaffe/the, göra smörgåsar, servera etc.  
 
Fastighetsavdelningen har tagit fram ev. kostnadskalkyl för ovan angivna projekt relate-
rad till de ombyggnationer som projektet fodrar. Kostnaden motsvarar 210 tusen kronor. 
 
Förutsättning att ovan angivna projekt ska kunna genomföras måste administratören 
lämna över sin lokal till projektet på grund av att äldreboendet Hedgården inte har till-
gång till rosa rummet. Detta medför att en översyn av befintliga lokaler med eventuella 
omflyttningar måste göras. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att ärendet lämnas öppet till socialnämndens sammanträde den 25 mars. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen 2010-02-19. 
2. Snau 2010-03-15 § 22. 
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 Sn/2007:155  

 
§ 29 

Uppföljning av projekt arbetskläder  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid sammanträdet av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Snau 2010-03-15 § 22. 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  19 (33) 
 
 2010-03-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:208  

 
§ 30 

Omfördelning av demensboende  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden återtar uppdraget i avvaktan på att den lokala översynen blir klar, 
samt att översynen delges socialnämnden, 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden, 
 
att ärendet följs upp vid socialnämndens sammanträde den 6 maj. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att se över omfördelnings möjlig-
heter av gruppboendeplatser till demensboenden. Skälet till detta är att det bor ett flertal 
enskilda med demensdiagnos tillsammans med andra äldre på gruppboenden, vilket 
medför att omvårdnaden för den demenssjuke eller den inte demenssjuke inte får en bra 
kvalitet. Vid blandboenden förekommer ofta händelser där den demenssjuke går in i 
andras lägenhet och verksamheten har inte rätt enligt lag att låsa dörrar, vilket ofta ska-
par oro och frustration hos de enskilda. 
 
I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg av dementa skrivs det att socialtjänsten 
ska erbjuda personer med demenssjukdom plats i småskaligt särskilt boende specifikt 
anpassat för personer med demenssjukdom. Det framgår även att socialstyrelsen anser 
att socialtjänsten bör verka för att boendets miljö är personligt utformad, hemlik och 
berikad och att de som har behov av utevistelse ges möjlighet till detta. Socialstyrelsen 
anser också att miljön bör vara psykosocialt anpassad som kännetecknas av trygghet och 
tillgänglighet och där personen med demenssjukdom kan ha ett meningsfullt innehåll i 
dagen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kostnadskalkyl kan inte tas fram förrän en lokalöversyn är gjord av de befintliga 
lokalerna där det framkommer vilka anpassningar som kan bli aktuell. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
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Förslag till beslut 
att socialförvaltningen får i uppdrag att göra en lokal översyn av befintliga lokaler, som 
integreras i en total lokal översyn, med syfte att få fram en bild på vilka anpassningar 
som blir aktuella vid en utformning av specifika demensboenden utifrån de nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 
 
Utredning 
Gällivare har idag 45 platser inom specifika boendeplatser för enskilda med demensdia-
gnos. Förutsättning att få plats på dessa boenden fordrar en demens diagnos. Detta med 
anledning av att en enskild inte kan klassas som dement förrän en utredning är gjord 
som visar att det föreligger en demens diagnos. För att ge en optimal omvårdnad fordras 
en demens diagnos eftersom de olika demenssjukdomarna yttrar sig på olika sätt, varför 
omvårdnaden alltid måste planeras utifrån de funktionsnedsättningar som sjukdomen 
ger, om den ska vara av god kvalitet. En utredning som inte anger typ av demenssjuk-
dom ger stora svårigheter för en god kvalitet i omvårdnaden. 
 
Risken att drabbas av demenssjukdom fördubblas för varje 5-års åldersklass från och 
med 60 år och uppåt. Detta medför att antalet enskilda med demenssjukdom kommer att 
öka i och med att antalet äldre ökar. Demenssjukdomarna indelas i tre nivåer, lätt de-
mens, måttlig demens och svår demens. De som bor på våra särskilda boenden tillhör 
måttlig demens och svår demens. De enskilda som finns på ett särskilt boende är i behov 
av mycket hjälp, ofta dygnet runt, för att klara av sin vardag.  
 
I kartläggningen som görs varje år i december visade 2009 att det bor 93 enskilda på 
våra äldreboenden i Gällivare kommun som har en demens diagnos, av dessa bor 41 på 
de specifika boendena (4 platser var inte belagda då kartläggningen gjordes). Under 
våren 2009 gjordes en mätning på hur många av dem som bor i de särskilda boendena 
(exklusive demensboenden), hade demensliknande symtom men som inte hade diagno-
sen demens. Detta visade sig att det fanns cirka 140 enskilda som uppvisade demens-
symtom. Detta innebär att det är cirka 60 % av dem som bor på de särskilda boendena 
inom äldreomsorgen som har demens eller uppvisar demenssymtom. 
 
Med 93 enskilda med demenssymtom medför att det finns ett behov av ytterligare 47 
boendeplatser till de 45 (46) som finns idag. Tillför man de äldreboendena på Löwberga 
som idag använda som boende för gamla glömska och som är 18 till antalet, krävs det 
fortfarande en omfördelning av 29 boendeplatser. Rekommendationerna rörande de-
mensboende är att de bör utformas i småskalighet. Det finns inga vetenskapliga studier 
på vilket antal enskilda som ett demensboende bör ha, men rekommendationen är 8 till 
10 lägenheter per boende. Detta medför att 3 till 4 gruppboenden utöver Nautanen på 
Löwberga och demensenhetens avdelningar bör omfördelas till demensboenden.  
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Idag är Flottaren en psykogeriatrisk enhet som dock är för stor utifrån det behov som 
finns samt den omvårdnad som bedrivs där. Här bor det enskilda med svåra beteendeytt-
ringar som fordrar en mycket strukturerad omvårdnad. Utredarens bedömning är att ett 
behov finns för en avdelning med 6 lägenheter. Den storleken på en psykogeriatrisk 
enhet av detta slag är mest förekommande i de olika kommuner som har denna form av 
verksamhet.  
 
För att göra en bedömning om vilka boenden som är aktuella för omfördelning är idag 
svårt att uttal sig om. Det krävs en noggrann analys av befintliga lokaler med anledning 
av att den demenssjukes behov av en tydligt strukturerad lokal för att klara sin vardag så 
självständigt som möjligt. En bedömning om anpassningar måste göras utifrån de direk-
tiv de Nationella riktlinjerna anger och den demenssjukes behov av en psykosocial an-
passad miljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet. Den psykogeriatriska 
avdelning som fordrar en ytterst liten småskalighet medför kommer med all säkerhet 
kräva en viss ombyggnation eftersom äldreomsorgen idag inte har en lokal som motsva-
rar de behov som finns för sådan verksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att socialnämnden återtar uppdraget i avvaktan på att den lokala översynen blir klar, 
samt att översynen delges socialnämnden, 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden, 
 
att ärendet följs upp vid socialnämndens sammanträde den 6 maj. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskotts förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen 2010-03-01. 
2. Snau 2010-03-15 § 24. 
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 Sn/2008:156  

 
§ 31 

Äldreboende för minoritetsspråk samiska och finska  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utredaren får i uppdrag, att få ett klargörande från sameföreningen om det finns ett 
reellt intresse att fortgå med projektet, 
 
att ärendet följ upp vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie av behov av 
äldreboende för minoritetsspråk. 
Gällivare kommun tillhör ett område som har en skyldighet att möta medborgares behov 
av att få sin omvårdnad helt eller delvis på sitt eget språk. Den lagstiftning som finns rör 
de tre territoriella språken samiska, finska och meänkieli. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan idag inte anges på grund av utredningen inte har 
kunnat få fram ett behov av äldreboende för minoritetsspråk. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
att socialnämnden avvaktar med en vidare utredning rörande ett minoritetsspråks boen-
de till dess en lokal översyn är gjord 
 
Utredning 
Inom Gällivare kommuns äldreomsorg finns det i dag 307 enskilda som har finska (fis-
ka och meänkieli) och 22 som har samiska (kartläggningen beskriver inte om det är syd- 
eller nordsamiska) som sitt modersmål. Antalet personal som pratar finska är 174 styck-
en och 8 som kan samiska. I kartläggningen framkommer det att inom alla områden 
såväl inom särskilt boende som öppen hemtjänst finns det personal som pratar finska (se 
definition ovan). Vad rör samiska så finns det 3 särskilda boenden där ingen talar sa-
miska samt 2 av 3 områden inom öppen hemtjänst kan ingen personal samiska. Kart-
läggningen görs varje år i december.  
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Utredaren har varit i kontakt med sameföreningen vid ett flertal tillfällen där det inte har 
kommit fram något gensvar på behov av ett samiskt boende. Vad rör det finsktalande 
medborgarna finns ett intresse dock har man inte något underlag på hur stor efterfrågan 
skulle vara.  
 
Med anledning av ovan och den lokalöversyn som bör genomföras vad rör tillgång och 
behov av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt den samhällsomvandling som är 
på gång, bör man avvakta med denna fråga till dess lokalöversynen är genomförd. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att utredaren får i uppdrag, att få ett klargörande från sameföreningen om det finns ett 
reellt intresse att fortgå med projektet, 
 
att ärendet följ upp vid socialnämndens sammanträde den 6 maj.   
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen 2010-03-04. 
2. Snau 2010-03-15 § 25. 
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 Sn/2008:149  

 
§ 32 

Avrapportering projekt utveckling anhörigstöd  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att en kartläggning görs i enlighet med avrapportering Dnr Sn/2008:149, 
 
att kartläggningen följs upp i december 2010.  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Gällivare Kommun har sedan 2002 ett anhörigcentra ”Ljusglimten” som är en mötes-
plats för anhöriga som vårdar en närstående. Anhörigcentrat startade i projektform men 
blev år 2004 en del av kommunens verksamhet. 2007 projektanställdes en anhörigkon-
sulent som ansvarar för att utveckla anhörigstödet Anställningen löper för närvarande 
till och med 2010-12-31. 
 
Ärendet redovisas vid sammanträdet av Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent. 
 
Syfte 
Stödformerna som Gällivare Kommun valt att utveckla är att ge anhöriga redskap för att 
kunna bemästra sin situation och underlätta fysiskt, psykiskt och socialt samt att sprida 
information om olika stödformer i kommunen. 
 
Utveckla  bemötandet gentemot anhöriga så de blir sedda, respekterade och har någon 
att anförtro sig åt. 
Ge möjlighet till social tillvaro, gemenskap samt att träffa andra personer i samma situa-
tion. 
Ge anhöriga möjlighet till kunskap om hjälpmedel, lyftteknik sjukdomstillstånd mm. 
Öka kunskapen i samhället om anhörigas situation. 
Ge avlösning för akuta och tillfälliga behov. 
 
Anhörigkonsulentens stöd till anhöriga 
Under 2009 har arbetet med utveckling av anhörigstöd stått stilla under oktober, no-
vember och del av december på grund av anhörigkonsulents sjukdom. Anhörigcentrat 
har hållit öppet som vanligt dit man har kunnat vända sig för råd och stöd. Fån och med 
januari 2010 har anhörigkonsulent börjat arbeta heltid och delar tiden mellan utveckling 
av anhörigstöd och uppsökande hembesök av 80 år och äldre. 
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Telefonstöd: Tillgänglighet. Under de tider anhörigkonsulent är inne på kontoret är 
telefonen öppen. Övriga tider är telefon kopplad till mobiltelefon med mobilsvar in-
kopplad. Antal telefonsamtal har varit 78  fram till oktober 2009. Under 2010 har det 
fram till 28 febr varit 18 samtal. Samma anhöriga återkommer flera gånger för att få 
prata av sig. 
Hembesök och besök på kontor: 18 hembesök och 6 besök på kontor.  
 
INFORMATIONSSPRIDNING 
Via annonser i Kometen om olika aktiviteter. 
Broschyrer.  
Hemsida som hålls kontinuerligt uppdaterad av anhörigstödjare vid anhörigcentrat och 
anhörigkonsulent som bägge är webbredaktörer. 
Muntligt vid informationsträffar. 
Information fortgår kontinuerligt muntligt, via annonser och affischer. 

 
Anhörigstöd på landsbygden 
Verksamheten syftar till att anhöriga som bor på landsbygden skall ha möjlighet att del-
ta på anhörigträffar. För närvarande pågår verksamheten i byarna Hakkas, Skaulo och 
Ullatti.  
Vid träffarna sitter man och samtalar, tar en kopp kaffe och deltar i diskussioner. Vid 
första träffen under 2010 har anhörigkonsulent informerat om nya bestämmelsen i Soci-
altjänstlagen om anhörigstöd. Man har fått möjlighet att se en DVD om anhörigstöd som 
Östersunds kommun har gjort. DVD:n berör den nya bestämmelsen och vad den innebär 
för kommunerna. 
Byarna besöks tre gånger under våren och har haft besökare vid samtliga tillfällen utom 
Skaulo som inte haft någon besökare senaste tillfället Övriga byar som erbjudits stöd 
har inte haft några besökare och har därför lagts på is tills vidare. 
 
Lättillgänglig avlösning 
Öppen Gästis verksamhet syftar till att anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet 
skall på ett enkelt och med kort framförhållning kunna lämna sin närstående under någ-
ra timmar på avlastning. Denna verksamhet kräver inget biståndsbeslut.  
Verksamheten bedrivs på anhörigcentrat på fredagar mellan 10.00 och 14.00.  Sedan 
april 2009 och fram till 26 februari 2010  har denna möjlighet nyttjats  av anhöriga vid 
varje tillfälle. Besöksantalet har varit mellan en och tre personer. Verksamheten bedrivs 
av anhörigstödjare och anhörigkonsulent och innebär ingen kostnad utöver ram. 
Vid behov finns möjlighet att få förstärkning av frivilliga. 
 
Nationella Anhörigdagen 6 oktober 2009 
Denna gång anordnades ett Må Bra tema. 
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En representant från Anhörigas Riskförbund höll föreläsning, en härlig kvinna från 
Frösön som berättade om erfarenheter från deras kommun och pratade om bildandet av 
en anhörigförening. 
Anhöriga erbjöds möjlighet att få prova på avslappningsövningar och massage. Detta 
var mycket uppskattat. 
Publiken bjöds på sång och musik. Svenska Kyrkan tillhandahöll fri lokal och bjöd på 
fika. 
Besöksantalet var  40 personer. 
I maj 2009 har anhörigstödjare, anhörigkonsulent och äldreomsorgschef besökt anhörig-
riksdagen i Varberg. Riksdagen är ett bra forum för att utbyta erfarenheter och få isnspi-
ration  
Även andra kommuners hemsidor och Socialstyrelsens artiklar samt Anhörigas Riskför-
bunds hemsidor ger mycket inspiration och information 
 
I mars 2010 startar utbildning för personal på särskilda boenden kring bemötande av 
anhöriga. 
Utbildningen kommer att fortgå vid 6 tillfällen. Första tillfället vänder sig till enhetsche-
fer både inom äldreomsorgen och inom boenden för funktionshindrade. Vid övriga till-
fällen utbildas sjuksköterskor och övrig omsorgspersonal. Dessa utbildningar skall även 
ses som ett bra tillfälle att informera personal inom kommunens särskilda boenden om 
kommunens anhörigstöd. Eva Beyron som är en mycket duktig utbildare håller i detta 
tillsammans med anhörigkonsulent. 
. 
Anhörigcentrat Ljusglimten har i stort sett liknande aktiviteter som tidigare: 
.Måndag- torsdag hålls öppet mellan 9:00 och 12.00. Anhöriga har möjlighet att komma 
in och sitta och prata och få en kopp kaffe. Onsdagar serveras lunch till självkostnads-
pris. Dessa luncher är uppskattade och kan ses som ett tillfälle att få umgås och få sätta 
sig vid dukat bord. Fredagar bedrivs Öppen Gästis verksamhet. 
På eftermiddagarna har frivilligorganisationerna olika aktiviteter såsom högläsning, 
bingo, andakt, information, sång och musik . Organisationer som för närvarande bedri-
ver verksamhet är SKPF, Röda Korset, Demensföreningen, Svenska Kyrkan, Finska 
Föreningen samt PRO sångkör. 
 
Vidare utveckling av anhörigstödet under 2010 
Anhörigstödet i kommunen har hela tiden riktat sig till alla målgrupper. Det finns också 
en tydlig broschyr om olika stödformer men denna broschyr kan uppfattas som att det 
riktar sig enbart till anhöriga som vårdar närstående i hemmet. 
Anhörigstödet är ett vitt begrepp som kan vara svår att tydliggöra. 
Med anledning av ny bestämmelse ( 5 kap.10§ Socialtjänstlagen) finns behov av att 
kartlägga all form av stöd till anhöriga både inom kommunens verksamheter och vad 
andra aktörer erbjuder. 
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Förslag har lagts fram att kartläggning görs för att få ett underlag för vidare utveckling 
av stödet.  
Förslaget är att anhörigkonsulent Anna-Karin Nilsson och anhörigstödjare Karl-Erik 
Taivalsaari utför kartläggningen. Om förslaget godtas kommer kartläggningen att starta 
så snart ett skriftligt uppdrag delges. 
För närvarande fortgår arbetet i befintlig form i avvaktan på resultat av kartläggning. 
 
Reflexioner och erfarenheter 
Det som har framkommit är att behovet av avlösning och avlastning fortfarande är stort, 
speciellt spontan avlösning när man exempelvis skall göra ett läkarbesök eller liknande 
och inte alltid kan styra tiden själv.  
Min erfarenhet som anhörigkonsulent är att medvetenheten om anhörigstödet  kommer 
mer och mer. Anhöriga som själva har fått stöd tipsar andra. Frivilligorganisationerna 
sprider informationen. Det som är viktigt är att även sprida detta bland personal inom 
Socialtjänstens verksamheter. Utbildningen som startar i mars är ett led i den informa-
tionen. 
Vidare har det framkommit behov att starta anhöriggrupp. 
Anhörigkonsulent har uppmärksammat behov av att ha ett riktat stöd till anhöriga vars 
närstående flyttat till särskilt boende. Sorgen och saknaden efter att ha gått miste om att 
få åldras tillsammans eller att inte få göra det man planerat inför pensionen är påtaglig.  
Även döttrar och söner som yrkesarbetar och har ansvar i olika grader för föräldrar be-
höver uppmärksammas. 
Personer som drabbas av demenssjukdom i relativt ung ålder är en grupp som har behov 
av stöd. 
Vid kartläggningen är det viktigt att analysera behovet av stöd till anhöriga vars närstå-
ende tillhör gruppen 65 år och yngre. 
Kartläggning bör också beröra samarbetet med Hälso och  sjukvården så att man på ett 
tidigt stadium kan  erbjuda stöd. Det finns intressanta exempel i olika delar av landet 
som är värda att titta på. 
 
Det som i nuläget innebär kostnader är annonser och att utforma en ny broschyr. Dessa 
kostnader är dock nödvändiga för att kunna nå ut med information till allmänheten. 
Vidar bör en permanent tjänst som anhörigkonsulent inrättas. Det är viktigt för att ge 
signaler till anhöriga att det är ett prioriterat område . Att anhörigkonsulenten utför upp-
sökande hembesök för 80+ är positivt med tanke på att man når anhöriga till äldre och 
även deras barn i viss utsträckning. Min erfarenhet är att en anhörigkonsulent behövs på 
100% för att kunna tillgodose  stöd till alla grupper inom socialtjänsten. Kartläggningen 
och analysen får dock visa var behovet finns inom dessa grupper. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att en kartläggning görs i enlighet med avrapportering Dnr Sn/2008:149, 
 
att kartläggningen följs upp i december 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Redovisning, socialförvaltningen 2010-03-05. 
2. Snau 2010-03-15 § 26. 
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 Sn/2010:103  

 
§ 33 

HSL insatser inom ordinärt boende  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en  åtgärdsplan avseende HSL- insatser inom 
ordinärt boende, att ärendet följs upp i samband med HSL rapporteringarna, 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att kartläggningen delges länsstyrgruppen,  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
HSL insatser inom ordinärt boende, kartläggning av rutiner och dokumentation. 
 
Ärendet redovisas vid sammanträdet av Anna Nilsson, enhetschef och Kerstin Nilsson- 
Johansson, enhetschef.  
 
Sammanträdet ajourneras kl.12:10 och återupptas kl.13:15.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att ärendet lämnas öppet till socialnämndens sammanträde den 25 mars, då ansvariga 
tjänstemän medverkar. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att kartläggningen delges länsstyrgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1. OH-bilder, socialförvaltningen 2010-03-11. 
2. Snau 2010-03-15 § 28. 
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§ 34 

Fyllnadsval efter Tycko Lehto  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse Eva-Lena Lyckholm som ersättare till socialnämndens allmänna utskott, 
 
att utse Eva-Lena Lyckholm till ordinarie i samverkansgrupp för drogförebyggande ar-
bete i Gällivare kommun 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval efter Tycko Lehto till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Beslutsunderlag 
Snau 2010-03-15 § 30. 
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 Sn/2010:4  

 
§ 35 

Ärendeuppföljningslista 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna 
 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot 
särskilda boenden Sn/2008:159 

Socialförvaltningen Sn Sep 2010 

Analys samt åtgärder kring kostnadsut-
vecklingen för HVB placeringar  

Biståndsenheten Sn Maj 2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 
 

Socialförvaltningen Sn hösten 
2010 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen  

Redovisning socialjour 
Sn/2007:44  

Socialförvaltningen Sn Maj 2010 

Uppföljning analys åtgärd avseende ut-
skrivningsklara 

Socialförvaltningen Sn Maj 2010 

Omfördelning av demensboende 
Sn/2008:208 

Socialförvaltningen Sn Maj 2010 

Äldreboende för minoritetsspråk samiska 
och finska Sn/2008:156 

Socialförvaltningen Sn Maj 2010 

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd 
Sn/2008:149 

Projektledaren Sn December 
2010 

Information från Länstrafiken i Norrbot-
ten Sn/2010:16 

 Sn Maj 2010 
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Redovisning avseende ökade kostnader 
av larm 

Socialförvaltningen Sn Juni 2010 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården 
Sn/2010:102 

Socialförvaltningen Sn augusti 
2010 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att ärendeuppföljningslistan lämnas öppen till socialnämndens sammanträde den 25 
mars. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-03-15 § 29. 
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§ 36 

HSL rapport  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att HSL rapport skall vara med som stående punkt i socialnämndens kallelse.  
 
Bakgrund 
Allmän information gällande hälso- och sjukvårdslagen.  
 
 
 
 
 
  
 


