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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 11

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

2011-01-27

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

1. SN 2010:255 700
Protokollutdrag, kommunfullmäktige 10-11-15 §180.

2. SN 2010:256 700
Protokollutdrag, kommunfullmäktige 10-11-15 §176.

3. SN 2010:257 700
Protokollutdrag, kommunfullmäktige 10-11-15 §182.

4. SN 2010:258 700
Protokollutdrag, kommunfullmäktige 10-11-15 §172.

5. SN 2010:259 700
Protokollutdrag, kommunfullmäktige 10-11-15 §168.

6. SN 2010:266 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen 10-11-22 §294.

7. SN 2010:268 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen 10-11-22 §293.

8. SN 2010:269 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen 10-11-22 §291.
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9. SN 2010:267 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 10-11-29 §247.

10 SN 2010:271 701
Brev, kommunförbundet norrbotten.

11. SN 2010:202 700
Protokoll, den politiska ledningsgruppen för samverkan mot våld.

cr)\,.'\,-

1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

12. SN 2010:202 700
Protokoll, den politiska ledningsgruppen för kunskap till praktik.

13. SN 2010:202 700
Protokoll, socialberedningen.

2011-01-27

14. SN 2010:265 739
Rapport, anhörigfrågor Örnsköldsvik.

15. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:63, budgetproposition för år 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 5 (30)

16. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:71, ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfarnilj som kort-
tidsvistelse enligt LSS för år 2011.

17. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:72, ersättningar till kontaktfarniljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2011.

18. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:73, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsö-
verflyttningar m.m.för år 2011.

19. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:74, arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde.

20. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:78, uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen
2011.

21. SN 2010:1 100
Cirkulär 10:79, information om patientsäkerhetslagen (2010:659.

22. SN 2010:250 700
Protokoll, KPR 10-12-08.

23. SN 2010:273 701
Undersökning, resultat äldrebarometern Norrbottens PRO distrikt 2010.

I Utdragsbestyrkande

/ ,



GÄLLIVARE  KOMMUN
Socialnämnden

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6(30)

2011-01-27

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110113 §1.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 12

Dele ationsbeslut

Socialnämnden beslutar

2011-01-27

att begära en redovisning av handläggningen av ärenden avseende ned- och avskriv-
ningar av kundfodringar, till socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011,

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Ekonomifunktionen

I. SN 2010:241 002
Avskrivning kundfodringar.

2. SN 2010:276 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar.

3. SN 2010:275 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar.

4. SN 2010:274 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Avskrivning kundfodringar.
2. Ned- och avskrivningar av kundfodringar.
3. Ned- och avskrivningar av kundfodringar.
4. Ned- och avskrivningar av kundfodringar.
5. snau 110113 §2.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 7(30)

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 13

Information från ledamöter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 (30)
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1 Utdragsbestyrkande

1

Sn/2011:6

Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Allmän information från ledamöter som delges socialnämnden.

Roland Nir161 (s) informerar om att landstinget kallat till kommundialog angående när-
sjukvården den 17 februari.

Dagniar Nyman (rnp) informerar om träffen på Gällivare tingsrätt angående domstolens
verksamhet.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110113 §3.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

/

§ 14

De kommunala råden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9(30)

2011-01-27

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Sn/2011:3

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

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110113 §4.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 15

Kurser och konferenser 2011

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 10(30)

2011-01-27

Sn/2011:2

att en ledamot från socialnämnden deltar i "Strategisk planering för framtidens äldrebo-
ende" i Stockholm den 1-2 februari 2011,

att lägga övriga kurser och konferenser till handlingarna.

Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.

1. "Barnrättsdagarna", 8-9 mars 2011 Conventum i Örebro. Sista aninälningsdag 6 feb-
ruari.

2. "Inbjudan till möte om verksamheten i domstolen", Gällivare tingsrätt 17 januari
k1.14:00.

3. "Kommunallagen har ändrats igen", Hotell Nordkalotten Luleå 3 mars, sista anmäl-
ningsdag 15 februari.

4. "My Way arbetsseminarium, socialt företagande" Pajala 25-26 januari.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att respektive parti utser 1-2 ledamöter att delta vid "My Way arbetsseminarium, socialt
företagande" Pajala 25-26 januari,

att övriga kurser och konferenser lämnas öppna till socialnämndens sammanträde den
27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
2. SN 101216 § 149.
3. snau 110113 §5.

1 1 1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 16

Förvaltnin schefens ra ort 2011

Socialnämnden beslutar

2011-01-27

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

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar socialnämnden om kommundialogen Närsjukvård 2010
och om Koh-I-Noor som är ett 2-årigt kunskapsutvecklingsprojekt för personal inom
särskilda boenden LSS.

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Marianne
Jonsson, förvaltningschef.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser att ta ställning till

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1.Förvaltningschefens rapport.
2. Kommundialogen kring Närsjukvård.
3. snau 110113 §6.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11(30)

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 17

Bud etu föl.nin 2011

Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens budget 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 12(30)

2011-01-27

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:19
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Socialnämnden

§ 18

HSL rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13(30)

2011-01-27

Totalt uppgår denna del av överenskommelsen till 100 mkr.

1 Utdragsbestyrkande

Sn/2011 :7

Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Allmän information gällande hälso- och sjukvårdslagen.

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Eva Jo-
hansson-Saadio, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Palliativ Registret och palliativ vård
Bättre liv för sjuka äldre-Prestationsersättning

Staten och Sveriges kommuner och Landsting har 2010 kommit överens om
utvecklingsområden för vården och omsorgen för de allra äldsta med stora och samman-
satta vårdbehov. Satsningen innebär att statliga stimulansbidrag om 271 miljoner kronor
avsätts under 2010.

En del i överenskommelsen är att rapporteringen till två kvalitetsregister — Svenska
Palliativregistret och Senior Alert — ska öka. Rapportering och anslutningen till regist-
ren kopplas till prestationsersättning till de kommuner och landsting som registrerar i de
två registren.

Svenska Palliativa registret www.palliativ.se
40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 % eller
.fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor .fördelas
till de kommuner som registrerar 70 % eller fler. Mätt som andel registreringar per
kommun iförhållande till antalet dödsfall i kommunen

Inom Gällivare kommuns särskilda boenden har registrering redan skett under ett antal
år. För att komma upp i 40 registrering är vi beroende av att landstinget också regi-
strerar då det är räknat på antal dödsfall i hela kommunen. Fram till sommaren 2010 var
endast ett fåtal registreringar gjorda på sjukhuset. Detta förväntas bli bättre då lands-
tinget tillsatt palliativa rådgivningsteam på varje sjukhus.
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2011-01-27

Inom kommunens boende var registreringen ca 30 % fram till sommaren 2010.

En gång om året gör sjuksköterskorna på varje enhet en enhetsregistrering.  Se bilaga I
Vid varje dödsfall fyller sjuksköterskorna en enkät (utom oväntade dödsfall och samt
om dödsfallet sker på sjukhuset)  Se bilaga 2

Kopia av registreringen går till MAS samt ska delges patientansvarig läkare samt disku-
teras med övrig personal på enheten.

Den palliativa vården inom särskilda boenden har utvecklats de senaste åren.
En sjuksköterska är sedan flera år specialiserad inom palliativvård och sedan våren 2010
har sjuksköterskorna även tillgång till landstingets Palliativa rådgivningsteam .
Speciell pänn finns med rutiner för den palliativa vården.
Personal på enheterna har gått utbildning i palliativvård.

Registreringarna som kommer in visar en god planering av vården vid livets slut.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Bilaga 1.
3. Bilaga 2.
4. Statistik Palliativaregistret.
5. Snau 101202 § 136.
6. SN 101216 §152.
7. snau 110113 §7.

1 1 1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 19

U förnin socialt'änst rocessen

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15(30)

2011-01-27

att hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av att utreda försörjningsenhetens framtida
organisatoriska tillhörighet.

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat att verksamhetsutveckling ska ske enligt den processtyrning
som framtagits dvs. socialtjänstprocessen och att uppföljning av detta sker årligen.

Utifrån denna uppföljning kan beskrivas att gemensam biståndsenhet har under 2010
arbetat med ett antal utvecklingsuppgifter bland annat:

1. Revidering av delegationsordning
2. Framtagande av riktlinjer för ekonomiska ersättningar till familjehern
3. Revidering av ärendeprocessen biståndshandläggning Ä0- verkställighet

För försörjningsenhetens del har verksamhetsutvecklingen handlat om att kontinuerligt
arbeta med att anpassa sitt arbete till processen. Bland annat genom följande aktiviteter:

1. Registrering av aktualiseringar
2. Dokumentation i beslutsunderlag (utredningar)
3. Registrering av beslut vid förhandsbedörnningar
4. Upprättande av arbetsplaner (genomförandeplaner)

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Marika
Rissanen-Korpi, enhetschef gemensam biståndsenhet samt Lars Nilsson, arbetsledare
försörjningsenheten.

Ekonomiska konsekvenser
Syftet med processtyrning är att framta enhetliga, rättsäkra och kostnadseffektiva rutiner
och riktlinjer.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Processtyrning säkerställer att barnperspektivet beaktas vid all planering och be-
slutstagande.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 16(30)

2011-01-27

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, nämnd- och utredningsenheten.
2. Tjänsteskrivelse, gemensam biståndsenhet.
3. Tjänsteskrivelse, försörjningsenheten.
4. snau 110113 §8.

./1r,
\\,. •

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar
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§ 20

U föYnin kartlä in rdekt utvecklin anhöri stöd

Sn12008:149

att arbetsgrupper bestående av anhöriga samt representanter för frivil-
lig/intresseorgansiationer, landsting och kommunala tjänstemän arbetar med att utveckla
stödet utifrån resultatet av kartläggningen,

att ett förslag till beslut i Socialnämnden utarbetas under det första halvåret 2011.

Bakgrund
Kartläggningen av anhörigstödet är gjord i två delar. Den första delen handlar om det
anhörigstöd som idag utförs av hälso- och sjukvården samt vilka behov dessa aktörer ser
i dagsläget. I den andra delen har frivilligorganisationer och föreningar bjudits in för att
ge sin syn på dagens och framtidens anhörigstöd. Utfallet av ovanstående redovisas i
rapporten.

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Anna-Karin
Nilsson, anhörigkonsulent, Karl-Erik Taivalsaari, anhörigstödjare samt Margareta Wuo-
rinen, projektsamordnare.

Ekonomiska konsekvenser
I nuläget inga överskådliga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
I nuläget kan inte ses några konsekvenser

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
I. Tjänsteskrivelse.
2. Kartläggning anhörigstöd
3. snau 110113 §9.

<\1

1 Utdragsbestyrkande
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§ 21

Yttrande över motion an ående arbetskläder i barn- och äldreomsor en

Sn12010:182

Socialnämnden beslutar

att bifalla motionen,

att det görs en kommunövergripande utredning om hur motionen skall verkställas, in-
klusive att en finansieringsplan tas fram.

Bakgrund
I en motion av sex moderata politiker föreslås att arbetskläder införs i barn- och äldre-
omsorgen. Man poängterar att kommunen idag tillhandahåller arbetskläder i mansdomi-
nerade yrken inom delar av service- och tekniknämnden och man anser att även kvinno-
dominerande yrken ska ha samma förmån. Detta motiveras av hygieniska och rättvise-
skäl.

Frågan har varit upp i Socialnämnden (2010-09-23) där beslut togs att återremitera ytt-
randet för komplettering vilket nämnd- och utredningsenheten fått i uppgift att göra.

Ekonomiska konsekvenser
Införandet av arbetskläder i äldreomsorgen innebär kostnader.

Projektet som bedrivs på Älvgården, där arbetskläder infördes resulterade i en summa
av 91 643 kronor. (två dressar per person).

Att införa arbetskläder, för en dress per person, i Gällivare kommuns samtliga särskilda
boenden inom äldreomsorgen skulle resultera i en kostnad på omkring 165 000 kronor.
Ska personalstyrkan ha två dressar per person blir kostnaden det dubbla, 330 000 kro-
nor.

Om tvätt- och förvaringsmöjligheter saknas tillkommer även kostnader för detta.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att avslå motionen.

1
(3 :N1\\N

1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19(30)
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Yrkande
Fredrik Nilsson (m) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (mp)

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredrik Nilssons mfl förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Fredrik
Nilssons mfl. förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, nämnd- och utredningsenheten.
2.Motion angående arbetskläder i barn- och äldreornsorgen.
3.Yttrande angående arbetskläder i barn- och äldreomsorgen (Sn/2010:182 § 103).
4.Utredning angående arbetskläder i äldreomsorgen.
5. snau 110113 § 10.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar

att anta kostpolicyn,

Syftet med Kostpolicy är att:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 20(30)
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§ 22

Kost olic inom särskilt boende i Gällivare kommun

att kostpolicyn ska gälla för alla särskilda boenden, korttidsboenden och
dagligverksamhet inom äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Sn/2010:254

Bakgrund
1 samband med Komrevs revision av äldreomsorgens kostförsörjning togs det fram olika
utvecklingsområden varav ett var att socialnämnden skulle utveckla mål och strategier
för kost till äldre. En kostpolicy har arbetats fram efter att arbetsgruppen i nutritionspro-
jektet gjort en omvärldsorientering. Maten är en av dagens höjdpunkter för den äldre
som bor på ett särskilt boende varför det är av stort värde att verksamheten skapar en så
trevlig måltidsmiljö som möjligt. Det är även viktigt att se över att måltidsordningen är
anpassad så att nattfastan inte blir för lång. Och att den mat som serveras är aptitligt
upplagt utöver att den är näringsanpassad.

Utredning
Måltiden är en social händelse, en gemenskap med andra samtidigt som vi tillfredställer
hungern. Med anledning av detta är det av ytterst stor vikt att måltidsmiljön är trevlig
och inte har en mängd distraherande händelser runt omkring. Detta är än mer viktigt för
den enskilde som har en kognitiv funktionsnedsättning eftersom hon/han bland annat
inte klarar av flera stimuli samtidigt och därmed riskerar att glömma det som är aktuellt
för tillfållet, ätandet.

Ett gott näringsintag är viktigt i förebyggande av sjukdom samt att återvinna hälsa. Med
anledning av detta är det viktigt att den mat som serveras är trevligt upplagt utöver det
näringsinnehåll som är. Aptiten som sirnulerar oss att äta består av lukt, syn och gemen-
skap.

Tydliga rutiner och fiktlinjer och kunskap är ett viktigt led i att få en god måltidssitua-
tion, varför en handbok rörande nutritionsfrågor är framtagen som komplement till den-
na policy.

Skapa enhetliga rutiner och riktlinjer som underlättar för verksamheten att bibehålla en
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hög kvalitet i kost- och nutritionsomhändertagande.
Klargöra ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper.
Vara ett styrrnedel i målarbetet, uppföljning och utvärdering av verksamhetens
nutritionshandläggande.

Ekonomiska konsekvenser
Policyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av projektanställd dietist, MAS och
kostekonom. Arbetet är bekostat via stimulansmedel.
Arbetet med rnåltidsmiljön, måltidsordningen samt kostens innehåll sker inom befintlig
budgetrarn

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att socialnämnden antar kostpolicyn,

att kostpolicyn ska gälla för alla särskilda boenden, korttidsboenden och
dagligverksamhet inom äldreomsorgen och handikappornsorgen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kostpolicy inom särskilda boenden i Gällivare kommun.
3. snau 110113 §11.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 22(30)

2011-01-27

§ 23

Fotvårdslokal å vård och omsor sboenden inom äldreornsor en

Sn/2010:238

att socialnämnden har inget att erinra över det att den enskilde som köper en
fotvårdsbehandling får den utförd i sitt hem, på boendet, alternativt av verksamheten
anvisad plats/lokal.

Bakgrund
På kommunens vård och omsorgsboenden inom äldreornsorgen finns det lokal för fot-
vårds behandling på Löwberga och Hedgården. Lokalen på Löwberga står idag till för-
fogande med anledning av att den fotvårdsterapeut som hyrt den har övergått till annat
uppdrag. Detta medför att det finns en efterfrågan att få tillgång till lokalen av en tänkt
efterträdare.

Utredning
Inom äldreornsorgens vård och ornsorgsboende kommer fotvårdsterapeuten till den en-
skilde på boendet som begärt att få en fotvårdsbehandling. Detta innebär att den enskil-
de köper tjänst av fotvårdsterapeut i sitt hem, på boendet. Vilket även kan ske i ett ordi-
närt boende.

Fotvårdsterapeuten kommer till de enskilda på vård och ornsorgsboendet 1 till 2 dagar
per kvartal på alla boenden förutom Enen där hon gör ett besök en gång per vecka och
på Gunilla hem var annan månad. Antalet enskilda som får sin behandling varierar från
8 till 15 stycken per dag.

På Demens och Älvgården besöker fotvårdsterapeuten de enskilda en dag per kvartal
och får då ett angivet utrymme där hon kan genomföra den behandling som den enskilde
har behov av. Gunillahern, Enen, Hedgården och Löwberga har en angiven plats dit de
enskilda kommer. På Gunillabem är fotvårdsterapeuten i vaktmästarens lokal, på Enen
är hon i ett dagrum, på Hedgården i en lokal vid bastun och på Löwberga i en lokal nära
entr61.

Det är inte en och samma fotvårdsterapeut som är på samtliga boenden.

Fördel med att den enskilde har möjlighet att köpa en fotvårds behandling i sitt hem, är
att även den som inte kan förflytta sig har en tillgänglig fotvårdsterapeut i sitt hem. Det-
ta medför att det finns förutsättning för den enskilde med funktionsnedsättning att få en
kontinuitet i fotvårdsbehandling där behov finns. Ytterligare en fördel är att de enskilda
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som har en dernenssjukdom med symtom av ökad oro vid förflyttning kan få sin fot-
vårdsbehandling i hemmet. En förflyttning med transport av olika slag kan även medfö-
ra att den enskilde avstår från ett besök trots behov. Att förflytta sig medför även en
extra kostnad av en fårdtjänst
avgift.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att socialnämnden har inget att erinra över det att den enskilde som köper en
fotvårdsbehandling får den utförd i sitt hem, på boendet, alternativt av verksamheten
anvisad plats/lokal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Utredning.
3. snau 110113 §12.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 24

Information balanserad st nin

Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Information angående balanserad styrning.

Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011 av Christina
Hansson, kvalitetsutvecklare.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Balanserad styrning, Gällivare kommun.
2. snau 110113 §13.

i
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§ 25

Pro.ekt s'älvförsör.nin

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 25(30)
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att ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 februari 2011.

Sn12010:277

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 projektrnedarbetare 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 komptenshöjande verksamhet
• I samverkan med övriga kommunala förvaltningar eventuellt hitta lämpliga
praktikplatser
• I samverkan med kommunens näringsliv undersöka möjlighet till eventuella

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.

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

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 27 januari 2011.

I _
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, försörjningsenheten.
2. snau 110113 §14.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 26(30)
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§ 26

Yttrande över motion an ående samordnat un dornsarbete

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 27(30)
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Sn12010:232

att avslå motionen med hänvisning till att Socialnämnden redan vidtagit åtgärder som
uppfyller motionens intentioner då socialnämnden i 2011's styrkort gett förvaltningen i
uppdrag att sammanställa det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn- och
ungdomar under målet hälsosam uppväxt.

Bakgrund
Till socialnämnden har inkommit remissbegäran av motion ang. samordnat ungdomsar-
bete.

Enligt motionen är det idag oklart och otydligt inom vissa områden, vem eller vilka som
skall utföra eller ansvara för olika frågor som rör arbetet med ungdomar som visar tidiga
tecken på skadligt eller negativt beteende. Motionärerna anser därmed att kommunen
ser över frågan och ser till att ett samordnat ungdomsarbete med klara och tydliga mål
införlivas i det dagliga arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att avslå motionen med hänvisning till att Socialnämnden redan vidtagit åtgärder som
uppfyller motionens intentioner då socialnämnden i 2011's styrkort gett förvaltningen i
uppdrag att sammanställa det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn- och
ungdomar under målet hälsosam uppväxt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Motion, SKP Fredrik Olofsson, Gun Ixasson.
3. Styrkort 2011 socialnämnd
4. snau 110113 §15.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 27

Servicedeklaration

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 28(30)
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att anta servicedeklarationer för gemensam biståndsenhet samt hjälp i hemmet.

Bakgrund
Servicedeklarationerna är en del i socialnämndens styrkortsarbete.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta servicedeklarationer för gemensam biståndsenhet samt hjälp i hemmet.

Beslutsunderlag
1. Servicedeklaration, gemensam biståndsenhet.
2. Servicedeklaration, öppen herntjänst.
3. snau 110113 §16.

I Utdragsbestyrkande
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§ 28

Information säkerhetsfrå or i kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 29(30)
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Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Andreas Larsson, säkerhetssarnordnare informerar om säkerhetsfrågor i kommunhuset.
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§ 29

Ärendeu föl.nin slista

Socialnämnden beslutar

2011-01-27

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Ärende
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn12008:149
Nyckelskåp inom socialförvaltningen
Sn12010:197
Uppföljning nytt system för bättre över-
skådlighet av redovisning av statistik
Sn/2009:16
Redovisning projekt självförsörjning
Sn12010:277

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd
Sn12008:149
Färdtjänststatistik 2010
Sn12010:144

Uppföljning Projekt Hervor
Sn12010:222

Infonnation samordnad individuell plan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 30(30)

Ansvari
Projektledaren

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Projektledaren

Projektledaren

Nämnd och utredningsen-
heten

Rehab och sjukvårdsenhe-
ten

Förvaltningschefen

EkonomienhetenRedovisning ned- och avskrivningar de-
legationsbeslut

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. snau 110113 §17.

1 Utdragsbestyrkande
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