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 Sn/2009:48  
 
§ 88 
Ansökan från kvinnojouren Nike om verksamhetsbidrag för 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Kvinnojouren Nike verksamhetsbidrag med 160 000 kr för 2009. 
 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kvinnojouren har i en skrivelse till socialnämnden 090518 gjort en ansökan om verk-
samhetsbidrag om 490 000:-. Summan baseras på de utvecklingsmedel om 290 000:- 
som beviljats av Länsstyrelsen samt ytterligare 200 000:- som söks som verksamhetsbi-
drag från socialnämnden. Som bilaga till sin ansökan har kvinnojouren lämnat verksam-
hetsberättelse 2008, bokslut 2008, budget 2009 och verksamhetsplan 2009. Ansökan 
med förslag om att bevilja sökt belopp har behandlats av socialnämnden 090611. Beslu-
tet från socialnämnden blev att utbetala utvecklingsmedel 290 000:- samt att i övrigt 
återremittera ärendet för tydligare redovisning av kvinnojourens budget och verksam-
hetsberättelse. 
 
För att ge socialnämnden möjlighet att få konkreta svar på de funderingar som finns 
utifrån budget och verksamhetsberättelse bjuds representanter för kvinnojouren in till 
sammanträde 090827. En direkt dialog med kvinnojouren ger förhoppningsvis den 
kompletterande information som socialnämnden efterfrågar.  
 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde den 10 september 2009 av represen-
tant från Kvinnojouren Nike. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden avsätter pengar i sin budget riktat till kvinnojourens verksamhet. Dessa 
pengar är avsedda för att stötta kvinnojouren i att kunna bedriva en verksamhet inklusi-
ve erbjuda skyddat boende i kommunen. Avsatta riktade pengar ger en trygghet för 
kvinnojouren att kunna planera för sin verksamhet samt att det direkta arbetet med de 
enskilda kvinnorna får ses som en investering utifrån ett förebyggande arbete. 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 stödin-
satser som skall bekostas på något sätt. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Kvinnojouren erbjuder akut skyddat boende för kvinnor och deras barn vilket innebär en 
”fristad” även för barn och ungdomar som bevittnat våld. Förhoppningen är att de barn 
som tillsammans med sina mödrar får kontakt med kvinnojouren uppmärksammas och 
erbjuds vidare stöd utifrån aktuell problematik. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås   
 
att efter dialog med företrädare för kvinnojouren Nike, vid sammanträde 090827, fatta 
beslut om verksamhetsbidrag för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bidrag. 
2. Verksamhetsberättelse 2008. 
3. Bokslut 2008. 
4. Budget 2009. 
5. Verksamhetsplan 2009. 
6. Sn 090611 § 84. 
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§ 89 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur socialnämnden 
kan tillgodose ändringen i 5 kap 10 § SoL. 
 
 
1.  Sn 2009:74/759 
Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande och svar  
 
2. 
Socialstyrelsen, Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre personer. 
Gällivare kommun har av Socialstyrelsen tilldelats 2041 tkr år 2009. 
 
3.  Sn 2009:160/701 
Karolinska institutet, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. Enkät om lokalt 
självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården samt svar. 
 
4.  Sn 2009:176/047 
Länsstyrelsen Norrbotten, Beslut, Statsbidrag till personliga ombud för personer med 
psykiska funktionshinder. Lapplands kommunalförbund har beviljats statsbidrag för tre 
tjänster som personliga ombud för år 2009. 
 
5.  Sn 2009:184/701 
Kompetensstegen, Slutredovisning för beviljat statligt stöd.  
 
6.  SN 2009:1/100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:43, Stöd till personer som vårdar eller 
stödjer närstående – ändring i SoL 
 
7.  2009:174/701 
Socialstyrelsen, Enkät om familjerättens deltagande i BBIC-utbildningen samt svar. 
 
8.  Sn 2009:7/103 
Kommunala handikapprådet, Protokoll 2009-05-26 
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9.  Sn 2008:118/706 
Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 77, Ändring av 2009 års taxa för Kostavgift 
 
10.  Sn 2008:122/706 
 Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 74, Ändring av 2009 års taxa för vård- och om-
sorgsavgift 
 
11.  Sn 2008:121/706 
Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 75, Ändring av 2009 års taxa för trygghetslarm 
 
12.  Sn 2008:117/706 
Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 78, Ändring av 2009 års taxa för förbrukningsartik-
lar 
 
13.  Sn 2008:119/706 
Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 76, Ändring av 2009 års taxa för familjerådgivning 
 
14.  Sn 2008:115/706 
Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 79, Ändring av 2009 års taxa för avlastningsavgift 
 
15.  Sn 2009:162/735 
Arbetsmiljöverket, Underrättelse, Möjlighet att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen 
samt yttrande från socialförvaltningen. 
 
16.   Sn 2009:5/214 
Kommunstyrelsen, Samråd, Program för kommuntäckande översiktsplan. 
 
17.  Sn 2009:173/701 
Nationellt kompetenscentrum, Nyhetsbrev, om ny lag för anhörigvårdare. 
 
18.  Sn 2008:283/732 
Arbetsmiljöverket, Meddelande, Information om avslutat ärende angående vissa brister 
inom hemtjänsten i Gällivare. Åtgärder har vidtagits och kraven uppfylls. Därmed av-
slutar Arbetsmiljöverket ärendet. 
 
19.  Sn 2008:281/731 
Arbetsmiljöverket, Meddelande, Information om avslutat ärende angående handikapp-
omsorgen, personlig assistans. Åtgärder har vidtagits och kraven uppfylls. Därmed av-
slutar Arbetsmiljöverket ärendet.  
 
20.  Sn 2009:142/701 
Enkät angående kommunens hälso- och sjukvård samt svar. 
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21.  Sn 2009:5/214 
Miljö- och byggnämnden, Kungörelse, Detaljplan för del av Gällivare centrum, Vassara 
25 och del av Vassara 22, Grand Hotel Lapland. 
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§ 90 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
att uppdra till alkoholhandläggaren att för nämnden redogör yttrande angående alkohol-
servering/tillfälligt tillstånd – Gällivare marknad samt Torgfestival. 
 
 
Ordförande 
 
1.  Sn/2009:157 805 
Ordförandebeslut om stipendier till två elever från avgångsklassen 2009 Välkommasko-
lans omvårdnadsprogram. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
2.  Sn/2009:168 702 
Yttrande angående Alkoholservering/tillfälligt tillstånd – Nunisvaaraparken. 
 
3.  Sn/2009:167 702 
Yttrande angående Alkoholservering/tillfälligt tillstånd – Gällivare marknad samt Torg-
festival. 
 
4.  Sn/2009:185 702 
Yttrande angående Alkoholservering/tillfälligt tillstånd – Vitåforsklubben. 
 
5.  Sn/2009:179 703 
Yttrande gällande värdeautomater – Harrys, Dundret. 
 
6.  Sn 2009:181 002 
Omfördelning av medel inom handikappomsorgen område 1. 
 
 
Ekonomienheten 
 
7.  Sn/2009:182 002 
Avskrivning av kundfordringar 2009-07-01. 
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 Sn/2009:6  

 
§ 91 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 

1. Framtiden börjar nu, Piteå. 
2. Kommunal revision, Stockholm. 
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Sn/2009:2 
 
§ 92 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Marie Rydström, ekonom 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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 Sn/2009:7  

 
§ 93 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen 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 representanter från de kommunala rå-
den.  
 
Gunnel Eriksson (s) informerar om studiebesök som handikapprådet genomförde på 
flygplatsen. 
 
Roland Nirlén (s) informerar om kommunala pensionärsrådet frågor kring äldreguiden 
och rosa rummet på Hedgården. Vidare informerar Roland Nirlén om studiebesöket på 
Matlaget.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
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 Sn/2009:177  

 
§ 94 
Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot narkotika - FMN  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Föräldraföreningen mot narkotika 30 tkr i föreningsbidrag för 2009. 
 
att Föräldraföreningen i samband med ansökan för 2010 inkommer med en redovisning 
av hur föreningsbidraget för 2009 har använts.  
 
Bakgrund 
Föreningen bildades under 2005 och deras viktigaste uppdrag är att ta hand om föräldrar 
och syskon till missbrukare. De ser sig som ett komplement till socialförvaltningen på 
grund av att anhöriga hänvisas till dem.  
 
Föreningens medlemmar arbetar som rådgivare och informatörer och behöver medel för 
att hålla sig uppdaterade genom kurser och annan information. Dessutom behövs pengar 
till drift såsom förbrukningsmaterial, annonskostnader, drogstickor m m. Av den anled-
ningen ansöker föreningen om ett bidrag på 30 tkr för 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Hela kontot för sociala föreningar har inte förbrukats, återstår ca 226 tkr som till viss del 
reserverats för Kvinnojouren. 
 
Förslag till beslut 
att bevilja Föräldraföreningen mot narkotika 30 tkr i föreningsbidrag för 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN). 
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 Sn/2008:199  

 
§ 95 
KPB (Kostnad per brukare) - Jämförelsemodell för kostnads- och individbaserad 
uppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna  
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde den 10 september kl. 13.00 av före-
trädare från Ensolution. 
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 Sn/2009:58  

 
§ 96 
Debiteringsrutiner vid dödsfall  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att i och med att fakturorna vid dödsfall behandlas separat och variationen för slutbetal-
ning är stor, finns det inte någon anledning att besluta om en speciell inbetalningstid. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2009-03-26 § 21 att återremittera ett ärende om förlängning 
av inbetalningstiden på räkningar vid dödsfall med anledning av att ärendet väckts utav 
en av socialnämndens ledamöter. 
 
Utredning 
Besked om dödsfall skall komma från ansvarig chef inom enheten som även meddelar 
adress för slutfaktura.  
 
Efter besked om dödsfall hålls ärendet vilande, vilket betyder att inga påminnelser går 
ut på den faktura som i regel redan är utskickad. Alla debiteringsuppgifter inväntas för 
att kunna regleras mot den faktura som gått ut. 
 
När allt är klart vad som skall betalas och vad som skall makuleras skickas en slutlig 
faktura, som fortfarande bevakas speciellt.  
 
I och med att fakturor som gäller dödsfall bevakas separat finns det ingen anledning att 
besluta om en förlängning av förfallotiden. Det kan skilja stort hur snabbt fakturorna 
betalas, beroende på bouppteckning o s v. 
 
Saknas tillgångar avskrivs fakturan. Debiteringsansvariga har delegation på att avskriva 
upp till ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har en särskild avdelning som kan ge be-
sked om tillgångar saknas. 
 
Förslag till beslut 
att i och med att fakturorna vid dödsfall behandlas separat och variationen för slutbetal-
ning är stor, finns det inte någon anledning att besluta om en speciell inbetalningstid. 
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Sn/2009:205 

§ 97 
Delårsbokslut 2009  
 
Beslut 
Socialnämndens beslutar  
 
att delårsbokslutet redovisas vid socialnämndens sammanträde 2009-10-15 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras av Marianne Jonsson, förvaltningschef. 
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 Sn/2009:3  

 
§ 98 
Förvaltningschefens rapport 0909  
 
Beslut 
Socialnämnden beslut 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Förslag till beslut 
Att lägga rapporten till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
1.Förvaltningschefens rapport 
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 Sn/2009:189  

 
§ 99 
HSL-avvikelse redovisning 2008  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Bakgrund 
Vårdgivare är skyldig enligt § 31 Hälso-och Sjukvårdslagen att fortlöpande och syste-
matiskt utveckla och säkra kvaliteten i hälso-och sjukvård. För att kontrollera verksam-
heten och dess kvalitet finns det rutiner för inrapportering av avvikande händelser och 
risker. Nedanstående redovisningen är statistik för inkomna avvikelser 2008. 
 
Ingen av avvikelserna har lett till anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Lex 
Maria innebär anmälan om allvarlig händelse som kan leda/kunde ha lett till allvarlig 
skada för enskild i samband med hälso-och sjukvård.  
  
Förslag till beslut 
att socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
1. avvikelse statistik 2008 
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Sn/2009:171  
 
§ 100 
Kulturarbetet inom särskilt boende  
 
Beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
att tillskriva kommunstyrelsen att informationen om kulturaktiviteter inom särskilda 
boenden inom äldreomsorgen görs lättillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 11 juni 2009 § 78 att en redovisning om kulturarbetet 
inom SÄBO skall ske på socialnämndens sammanträde den 10 september 2009.  
 
Ärendet föredras av kultursamordnaren samt kommunens kulturombud på socialnämn-
dens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sn 090611 § 78. 
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 Sn/2009:137  

 
§ 101 
Granskning av kommunens demografiska förändringar och anpassningsåtgärder  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att upprättad skrivelse angående granskning av kommunens demografiska förändringar 
och anpassningsåtgärder, avges som svar till revisorerna. 
 
att påtala till revisionen att figur 1 och 2 i revisionsrapporten troligtvis är felaktiga. 
 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunstyrelsen, barn-utbildning och 
kulturnämnden samt socialnämnden gällande anpassningsförmåga av verksamheter ut-
ifrån demografiska förändringar. Resultatet av granskningen har delgetts kommunsty-
relsen och de aktuella nämnderna med rekommendationer om vilka åtgärder som är 
nödvändiga. Svar om vilka åtgärder som man avser att vidta skall vara revisorerna till 
handa senast 091101. 
 
Den samlade bedömningen från revisorerna är att kommunstyrelsen och aktuella nämn-
der inte i alla avseenden bedriver en ändamålsenlig anpassning av verksamheterna ut-
ifrån demografiska förändringar samt att den interna kontrollen kan utvecklas. De syn-
punkter som socialnämnden har att förhålla sig till handlar om att: 
- det saknas mål och genomförandeplaner avseende anpassningar till demografiska för-
ändringar. 
- det saknas personal och kompetensförsörjningsplan. 
- dokumenterad uppföljning och mätning av vidtagna anpassningsåtgärder och kost-
nadsaspekten sker inte systematiskt. 
- det saknas en funktion för att analysera konsekvenserna av demografiska förändringar 
kopplat till ett övergripande helhetsperspektiv. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att systematiskt arbeta med demografiska förändringar relaterat till anpassningar i verk-
samheten, borde innebära att kommunens samlade resurser prioriteras till de områden 
där behoven finns. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
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En systematik och struktur i arbetet med demografiska förändringar borde innebära att 
alla målgrupper, även barn och unga, gynnas av att resurserna fördelas utifrån att struk-
turen anpassas till behoven. 
 
Förslag till beslut 
Utredaren förslår socialnämnden besluta 
att upprättad skrivelse angående granskning av kommunens demografiska förändringar 
och anpassningsåtgärder, avges som svar till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 

3. Revisionsrapport 090421. 
4. Utredning granskning av kommunens demografiska förändringar och anpass-

ningsåtgärder, 2009-05-27. 
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 Sn/2008:137  

 
§ 102 
Riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst kvarstår under socialförvaltningen. 
 
att socialnämndens beslut delges kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Färdtjänst och riksfärdtjänst är att betrakta som en transportform och ska ses som ett 
komplement till kollektivtrafiken och är därmed i första hand en trafikpolitisk fråga och 
borde således ligga under kommunstyrelsens ansvar.  Eftersom det idag inte finns några 
kända effektiviseringar som går att göra genom att lyfta över handläggningen av ansök-
ningar till annan förvaltning bör man tillsvidare låta ligga detta vara kvar under social-
förvaltningen i avvaktan på den eventuella nya lag som träder i kraft 2012.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst kvarstår under socialförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning, Handläggning färdtjänst och riksfärdtjänst, 2009-07-09. 
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 Sn/2009:178  

 
§ 103 
Val av representant till arbetsgrupp Cook and Chill  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse Tommy Krigsman (ns) till ordinarie representant 
 
att beslut om ersättare tas upp på socialnämndens nästa sammanträde. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2009 § 84 att tillsätta en arbetsgrupp som får i 
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som förbättrar kundnöjdheten. Socialnämnden 
har att utse en ordinarie representant samt en ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kf 090608 § 84. 
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 Sn/2009:4  

 
§ 104 
Ärendeuppföljningslista 2009  
 
Beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att uppföljning av information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet 
sker under oktober 2009 
 
att uppföljning av färdtjänsttaxa sker 2009-10-15 
 
att uppföljning av nytt system för bättre överskådlighet av redovisad statistik sker under 
hösten 2010. 
 
att uppföljning angående förlängning av inbetalningstiden på räkningar vid dödsfall 
stryks ur ärendeuppföljningslistan med anledning att ärendet verkställs vid socialnämn-
den 2009-09-10 
 
att uppföljning av nya riktlinjer för färdtjänst stryks ur ärendeuppföljningslistan med 
anledning att ärendet verkställs vid socialnämnden 2009-09-10 
  
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Hösten 2009 
+ varje vår 
och höst 

Ansökan från kvinnojouren Nike om 
verksamhetsbidrag – redovisning budget 
och verksamhetsberättelse Sn/2009:48 

  

Uppföljning KPB (Kostnad per brukare) 
Sn/2008:199 

Socialförvaltningen Sn 090910 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn 090910 
Kulturarbetet inom SÄBO Sn/2009:171 Kultursamordna-

re/kulturombud 
Sn 090910 

Uppföljning av Kultur- och hälsaprojektet 
i samverkan med Gällivare kommun 
Sn/2009:66 

 Sn 090910 
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Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn 090910 

Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

Uppföljning gemensamma aktiviteter 
inom särskilda boenden Sn/2009:154 

Äldreomsorgschef Sn 091119 

Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag 
Sn/2009:152 

 Sn 091119 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen Sn 091119 

Uppföljning av Hedgården, samvaro och 
dagrum Sn/2007:135 

Förvaltningschef Sn 091217 

Uppföljning Västerbottensmodellen 
Sn/2008:285 

Socialförvaltningen Sn Jan 2010 

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

Socialförvaltningen Sn Feb 2010 

Angående förlängning av inbetalningsti-
den på räkningar vid dödsfall Sn/2009:58 

Ekonomienheten Sn våren 
2010 

Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets 
uppdrag att kontakta Ks presidium 
Sn/2008:137 

Socialnämndens presidium Sn våren 
2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 
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 Sn/2009:199  

 
§ 105 
Brev från personal hemtjänsten Nilivaara  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna samt att 
tjänsteskrivelsen 2009-09-08 får utgöra svar på personalens skrivelse.  
 
Bakgrund 
I samband med resursöversynen inom öppen hemtjänst Landet under våren 2008 togs ett 
beslut att arbeta mot en sammanslagning av distrikten Nilivaara och Dokkas med anled-
ning av distriktens omfattning. Nilivaara var ett distrikt där antalet enskilda med om-
sorgsbehov minskade vilket medförde ett minskat behov av personal och Dokkas hade 
ett fåtal personal. Detta medförde att distrikten blev mycket sårbara vid förändringar. 
Sammanslagningen skulle arbetas fram via ett processtänk.  
I augusti 2009 gav personalen i Nilivaara uttryck för en stressig arbetsmiljö via en skri-
velse till enhetschef, socialchef, områdeschef och kommunal. I brevet framkom det att 
de inte hinner med de insatser som är beslutade för den enskilde. Anledning till detta 
angavs var, för lite personal i förhållande till behovet samt omfördelning från arbets-
gruppen till annan arbetsgrupp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Åtgärder vidtas inom äldreomsorgens budgetram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Inga. 
 
Beslutsunderlag 
1. Brev från personalen i Nilivaara 
2. Skrivelse angående resurstillgången distriktet Nilivaara/Dokkas 
 
Förslag till beslut 
 
- att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna 
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