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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 121 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:1 -700
§ 71
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att författa ett yttrande avseende Samråd, detaljplan
för del av Kommunalhemmet 1, Gällivare,
att yttrandet tas upp vid socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014,
att förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för
begäran om förlängd remisstid,
att i övrigt godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.
1.
SN 2011:184 700
Kommunförbundet, Underlag för mellankommunal utjämning efter kommunaliseringen
av hemsjukvården i Norrbotten.
2.
SN 2014:46 041
KS 14-06-16 § 131, Budgetarbete 2015-2017, åtgärder efter kommunstyrelsens
budgetdialog med nämnder.
3.
SN 2014:66 291
Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på skolgårdar.
- Välkommaskolan
- Mariaförskola
- Skogsgläntans förskola
4.
SN 2014:101 701
SKL, Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete avseende riskanalys, egenkontroll
samt klagomål och synpunkter i vård och omsorg om äldre.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 122 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

5.
IVO, avslutat ärende.

SN 2014:14 770

6.
SN 2014:102 700
Samråd, detaljplan för del av kommunalhemmet 1, Gällivare kommun.
7.
SN 2014:67 701
Samråd, detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren 22 och 23, Gällivare
kommun.
8.
SN 2014:98 133
Migrationsverket, Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande.
9.
SN 2014:107 701
SKL, Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter på kommunal nivå.
Protokoll har inkommit från:
- Rådet för funktionshinderfrågor 14-05-27.
- Kommunala pensionärsrådet 14-05-23.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 123 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:2 -700
§ 72
Delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Jäv
Rita Poromaa (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm
på sammanträdet.
1.
SN 2014:120 702
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Sarriland AB enligt 8 kap 2§ alkohollagen.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Sn/2014:3 -700
§ 73
De kommunala råden
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 95 att införa en stående informationspunkt
på socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på
dagordningen är avsedd för eventuell information från utsedd representant i råden.
Dagmar Nyman (mp) informerar från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den
29 augusti 2014.
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2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:4 -027
§ 74
Kurser och konferenser
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.
Inga kurser/konferenser föreligger.
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2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:51 -041
§ 75
Driftbudget 2015, plan 2016-2017
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta socialnämndens driftbudget för 2015 samt plan 2016/2017.
Socialnämnden beslutar
att anhörigkonsulenttjänsten ska bli kvar,
att socialförvaltningen får i uppdrag att inkomma med nytt förslag på 400 tkr för att
uppnå en driftbudget inom ram.
Bakgrund
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2016 - 2017 har upprättats. Förslaget innebär
en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar
och engångsanslag.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 21 augusti 2014 § 53 att lämna ärendet
öppet till socialnämndens sammanträde den 4 september 2014.
Henrik Jakobsson, ekonom föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 10.30-10.45.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2015: 437 730 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i
driftkonsekvens
Driftbudget 2016: 452 731 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i
driftkonsekvens
Driftbudget 2017: 447 127 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i
Driftkonsekvens
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 127 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
Yrkande 1
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Kristins Forsberg (v), Anna-Maria
Wahlström (m) och Dagmar Nyman (mp)
att anta socialnämndens driftbudget för 2015 samt plan 2016/2017.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Valborg Fältholms m.fl. förslag.
Yrkande 2
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Kristins Forsberg (v), Anna-Maria
Wahlström (m) och Dagmar Nyman (mp)
att anhörigkonsulenttjänsten ska bli kvar,
att socialförvaltningen får i uppdrag att inkomma med nytt förslag på 400 tkr för att
uppnå en driftbudget inom ram.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Valborg Fältholms m.fl. förslag.
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Sn/2014:52 -041
§ 76
Investeringsbudget 2015, plan 2016-2017
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017.
Investeringsbudget 2015: 4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 4 180 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016 – 2017 för socialnämnden har
upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att
förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminära antagna projekten.
Henrik Jakobsson, ekonom föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl.10.45-10.50.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017.
Investeringsbudget 2015: 4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 4 180 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2015 – 2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Snau 2014-08-21 § 54.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 129 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:53 -041
§ 77
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde år 2015, för beslut i
kommunfullmäktige
Socialnämnden beslutar
att ärendet återremitteras,
att socialnämnden får en fördjupad redovisning av taxorna till socialnämndens extra
sammanträde den 15 september 2014.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att fattat beslut om taxor för Gällivare kommun.
Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom socialnämndens
verksamhetsområde:
Taxa för vård- och omsorg, Dnr Ks 2014:220 – 706.
Taxa för trygghetslarm, Dnr Ks 2014:221 – 706.
Taxa för kost, Dnr Ks 2014:222 – 706.
Taxa för förbrukningsartiklar, Dnr 2014:223 – 706.
Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr 2014:224 – 706.
Taxa för färdtjänst, Dnr 2014:225 – 706.
Taxa för hälso- och sjukvård, Dnr 2014:226 – 706.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 21 augusti 2014 § 56 att lämna ärendet
öppet till socialnämndens sammanträde den 4 september 2014.
Kerstin Nilsson Johansson, avdelningschef äldreomsorgen och Karin Bröske,
avdelningschef hemsjukvården föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 10.45-11.45.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser för respektive taxa.
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GÄLLIVARE KOMMUN
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Sn/2014:54 -041
§ 78
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde, för beslut i socialnämnden
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagna taxor för socialnämnden.
Bakgrund
Socialnämnden har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden har
upprättat förslag till följande taxor inom socialnämndens verksamhetsområde:
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, Dnr Ks 2014:216 – 706.
Taxa för familjerådgivning, Dnr Ks 2014:227 – 706.
Taxa för boende vid studier på annan ort enl. lag om LSS, Dnr Ks
2014:228 – 706.
Taxa för tillsyn enl. tobakslagen, Dnr Ks 2014:229 – 706.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 21 augusti 2014 § 55 att lämna ärendet
öppet till socialnämndens sammanträde den 4 september 2014.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta föreslagna taxor för socialnämnden.
Beslutsunderlag
1. Föreskrift för respektive taxa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 131 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:103 -702
§ 79
Yttrande gällande ansökan om permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen, Dundret Björnfällan
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden inte har något att erinra mot att ett serveringstillstånd beviljas
rubricerat företag.
Bakgrund
En extern restauratör, ”No Fear Catering”, har det nuvarande serveringstillståndet i
lokalerna på Dundret. From 2014-07-01 avser Dundret Sweden AB bedriva
verksamheten i egen regi. Dundret Sweden AB bygger om lokalerna samtidigt kommer
man att försöka harmonisera utbudet av mat, dryck och nöjen mot de olika
kundgrupperna. VD för företaget (Tommy Niva) kommer bli den som är ansvarig för
hela restaurangverksamheten. Viss rutinerad personal från den tidigare entreprenören
kommer också att följa med till Dundret Sweden AB. Undertecknads bedömning är att
ovan verksamhet, med en ansvarsfull alkoholservering inte kommer vålla några
alkoholpolitiska olägenheter.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att socialnämnden inte har något att erinra mot att ett serveringstillstånd beviljas
rubricerat företag.
Beslutsunderlag
1. Ansökan.
2. Snau 2014-08-21 § 57.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2012:226 -734
§ 80
Möjlighet för enskilda boende i gruppbostad enligt LSS att använda dagverksamhetens
minibussar
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet till socialförvaltningen för framtagande av utredningsdirektiv
till socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014 med inriktningen att bibehålla
transporterna.
Bakgrund
I utredning daterad 2013-03-14, framkom det i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) utredning gällande transport till och från daglig verksamhet av personer som
omfattas av LSS att det inte finns stöd i den allmänna kompetensen eller annan
speciallagstiftning för kommuner att utföra transporter till och från daglig verksamhet.
Socialnämnden beslutade 2013-04-11 § 40 att vidare utreda frågan om kostnadsfria
transporter till och från daglig verksamhet.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 21 augusti 2014 § 58 att lämna ärendet
öppet till socialnämndens sammanträde den 4 september 2014.
Lena Junros Nilsson, avdelningschef handikappomsorgen föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.00-13.30.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeterade transportkostnader 414 tkr, prognos vid bokslut ca 800 tkr.
Ekonomiska konsekvenser för Savo på Service- och teknik förvaltningen i form av
minskade interna intäkter.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdomar är inte betraktade eftersom utredningen berör
vuxna med beslut om insats dagligverksamhet LSS.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 133 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att kommunen inte åtar sig att transportera enskilda kostnadsfritt eller med avgift till och
från dagverksamhet då det enligt kommunallagen är olagligt understöd åt enskild samt
att det varken inom kommunallagen eller annan speciallagstiftning inte finns stöd att
bedriva sådan verksamhet,
att i enlighet SKL:s rekommendationer, samt intentionerna i Färdtjänstlagen hänvisa till
färdtjänst som transportsätt vid transport till och från daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Socialnämnden 2013-04-11 § 40.
2. Utredning 2013-02-04.
3. Utredning. 2014-07-29.
3. Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 45.
4. Sveriges kommuner och landsting, utredning 2006-10-19.
5. Sveriges kommuner och landsting cirkulär 07:49.
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2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:122 -701
§ 81
Förnyelse av avtal med Kvinnojouren Nike avseende tillfälligt boende för kvinnor
utsatta för Våld mot Nära
Socialnämnden beslutar
att sluta avtal med Kvinnojouren Nike avseende tillfälligt boende för kvinnor utsatta för
Våld mot Nära, till en kostnad av á 550 kr/dg per beslutad insats; tillfällig boendeplats
from år 2015. Kostnaden belastar biståndsenhetens konto,
att enhetschef för biståndsenheten får delegation att teckna avtal med Kvinnojouren
Nike.
Bakgrund
Socialnämnden ansvarar att enligt 5 kap. 11 § andra stycket SoL att särskilt beakta en
våldutsatt kvinnas behov av stöd och hjälp. Enligt SOSFS 2009:22 bör kommunen
erbjuda den våldutsatte ett tillfälligt boende. Kommunen får sluta avtal med annan om
att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 5§ SoL). Genomförandet av
insatser som beslutats med stöd av socialtjänstlagen kan genom avtal överlåtas till en
annan kommun eller enskild verksamhet. Det är socialnämnden som bedömer om
föreningen är mest lämpad att utföra insatsen och ansvarar för att verksamheten
uppfyller kraven om god kvalitet i 3 kap. 3 § SoL samt ansvarar för att följa upp
insatsen på sedvanligt sätt (prop. 2006/07:38).
I detta fall tillhandahåller Kvinnojouren Nike tillfälliga boendeplatser (säkerhetsnivå 3)
för kvinnor som är utsatta för Våld mot Nära. Socialförvaltningen framhäver vikten att
även framledes erbjuda så kallade akuta boendelösningar för denna utsatta målgrupp i
Gällivare. Kvinnojouren bedöms uppnå god kvalité i sin verksamhet och anses vara
oerhört viktig komplement till kommunens arbete för kvinnor utsatta för VMN.
Gällivare kommun har tidigare haft avtal med Kvinnojouren Nike avseende tillfälligt
boende som löpt ut 2012. I detta avtal har ej ersättning utgått per boendedygn. I det
förslagna avtalet ska kommunen betala en dygnsavgift med 550 kr/dg för varje beslutad
boendeinsats.
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GÄLLIVARE KOMMUN
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Ekonomiska konsekvenser
Kvinnojouren Nike har uppburit verksamhetsbidrag med 200 tkr/ för år 2013 och
samma belopp för år 2014. Under 2013 nyttjades Kvinnojouren av 8 kvinnor
sammanlagt under 386 dygn. Under 2013 har inga boendedygn beviljats enligt 4 kap. 1
§. Kostnadsökningen kan variera mycket beroende på om den enskilde söker själv eller
om socialtjänsten hänvisar till boendet. Årskostnad för en plats är 198 tkr/år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barnen blir starkt berörda av våldet inom familjen. Ett lättillgängligt tryggt boende på
närahåll som kvinnan med barn kan söka sig har direkta skyddande påverkan på barnens
levnadsförhållanden i Gällivare kommun. Att man inte i första hand behöver byta
bostadsort möjliggör även fortsatt skolgång i invand levnadsmiljö.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att sluta avtal med Kvinnojouren Nike avseende tillfälligt boende för kvinnor utsatta för
Våld mot Nära, till en kostnad av á 550 kr/dg per beslutad insats; tillfällig boendeplats
from år 2015. Kostnaden belastar biståndsenhetens konto,
att enhetschef för biståndsenheten får delegation att teckna avtal med Kvinnojouren
Nike.
Beslutsunderlag
1. Avtalsutkast.
2. Snau 2014-08-21 § 59.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 136 (143)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2010:145 -739
§ 82
Avveckling av korttidsboende Wassarahem 2
Socialnämnden beslutar
att avveckla korttidsboendet Wassarahem 2 fr.o.m 1 oktober 2014.
Bakgrund
Under hösten 2010 öppnade socialnämnden korttidsboende Wassarahem 2 för att klara
av verkställandet av besluten om särskilt boende och korttidsvård. För tillfället kunde ej
besluten verkställas inom avsatt tid och detta hade lett till betydande ekonomiska
konsekvenser i form av vitesföreläggande och betalningsansvar.
Under perioden 2010 – 2014 har antalet platser på Wassarahem 2 successivt minskats
från 13 till 8 platser. Enligt beslut i socialnämnden 2014-06-12 är Wassarahem 2 helt
stängd under perioden 1 juli – 30 september 2014.
På Wassarahem 2 finns 12,0 underskötersketjänster och 1,0 sjukskötersketjänst är
placerad på boendet på dagtid och övrig tid tillhandahålls sjukskötersketjänster som
utgår från Vändpunkten. Samtlig personal kan omplaceras inom äldreomsorgen och
rehab- och sjukvårdsenheten.
Uppföljning som omfattar ej verkställda beslut, betalningsansvar och behovet av
korttidsboendeplatser för perioden juli – augusti 2014 visar att det inte finns behov av
att ha kvar Wassarahem 2 utan behovet av korttidsboende kan mötas med platserna på
Wassarahem 1 och de övriga avlastningsplatserna.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 21 augusti 2014 § 60 att lämna ärendet
öppet till socialnämndens sammanträde den 4 september 2014.
Ekonomiska konsekvenser
Wassarahem 2 har ingen budget för 2014. Nettokostnaderna enligt budgetuppföljning
tom juli 2014 är 3500 tkr. Vid fortsatt stängning utgår kostnaderna för personal och drift
med undantag för hyreskostnaden som löper under 3 månaders uppsägningstid.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser då verksamhetens målgrupp är äldre.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att avveckla korttidsboendet Wassarahem 2 from 1 oktober 2014.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning avseende ej verkställda beslut och betalningsansvar under 2013- t.o.m
andra kvartalet 2014.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 138 (143)
2014-09-04
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:61 -007
§ 83
Yttrande till revisorerna avseende revisionsrapport Kommunikation och
informationsöverföring mellan kommunen och landstinget
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden antar och avger yttrandet till kommunrevisorerna som svar på
granskningen,
att ärendet följs upp under våren 2015.
Bakgrund
På uppdrag av revisorerna i Gällivare har PWC år 2013 genomfört en gransking
avseende samverkan, kommunikation och informations överföring mellan kommunen
och landstinget vid in och utskrivning av individer med särskilt boende och/eller
hemsjukvårdsinsatser. Revisorerna har utifrån den granskningen lämnat följande
rekommendationer till nämnden:
-

att säkerställa att de gemensamma riktlinjerna för samverkan samt de rutiner
som finns lokalt i kommunen är kända och tillämpade i tillräcklig utsträckning.
att säkerställa att den personal som bör ha tillgång till systemen för
överföringen av patientinformation mellan landstinget och kommunen också har
det.

Utifrån dessa rekommendationer har socialförvaltningen påbörjat ett arbete för att
säkerställa att ny personal i sin introduktion lär kännedom om beslutade riktlinjer och
rutiner för samverkan. I arbetet ingår även att säkerställa att beslutade riktlinjer och
rutiner blir kända för redan anställd personal. Vidare är rutin upprättad för att säkerställa
alt ny sorti befintlig personal ska ha behörighet till de system de har behov av för att
kunna utföra sitt arbete.
-

att säkerställa att informationen, på ett lämpligt sätt. skickas med den enskilde
uppsöker vård hos landstingets verksamheter samt att alla meddelanden som ska
kvitteras i Meddix blir kvitterade i tid för att undvika stopp i processen.

Det finns möjlighet i Meddix att skicka information mellan kommunal hälso- och
sjukvård och akutmottagning men den möjligheten används inte idag. lnförandet av
hemsjukvården har gjort att samverkan kring denna tjänst ses över av kommunförbundet
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och landstinget. I nuläget skickar sjuksköterskan information med patienten via
pappersblankett. Utebliven information ska leda till en avvikelse från landstingets sida.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bevakar inkorgen för att uppmärksamma
meddelanden som inte blir kvitterade.
-

att undersöka behovet av information till berörda tjänsteman i kommunen
avseende samverkansträffar hålls och vad som avhandlats på dessa möten.

-

att säkerställa att de rutiner som finns avseende upprättande av avvikelser är
kända och tillämpade i nämndens verksamhetsområden och att nämnden tillser
att samtliga berörda funktioner kontinuerligt får information och
sammanställning avseende avvikelser.

-

att se över behovet av att identifiera något eller några nyckeltal som kan ge
indikationer på om samverkan mellan kommunen och landstinget utvecklas i
önskad riktning

Förvaltningschefen samverkar med närsjukvårdschefen för att strukturera upp
samverkansmöten samt mötesordningar och att identifiera nyckeltal. Information om
samverkansträffar samt minnesanteckningar från dessa träffar ska finnas tillgänglig på
intranätet för berördpersonal på alla nivåer. Rutiner för avvikelsehantering i
Ledningssystem för systematiskt kvalitets arbete kompletteras med rutiner för
avvikelser rörande annan vårdgivare.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att socialnämnden antar och avger yttrandet till kommunrevisorerna som svar på
granskningen.
Beslutsunderlag
1. Snau 2014-05-26 § 47.
2. Revisionsrapport.
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Sn/2014:5 -011
§ 84
Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att
kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling,
ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens
sammanträden.
Ingen information föreligger.
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Sn/2014:7 -700
§ 85
Förvaltningschefens rapport 2014
Socialnämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut Sn 2012-03-29 § 59 avseende Beredskap/socialjour inom
Socialförvaltningen (Sn/2011:200),
att beredskap för hela veckorna fortgår för chef/arbetsledare inom biståndsenheten och
att ersättning utgår enligt AB,
att beredskap gäller för handläggare inom biståndsenheten,
att ärendet följs upp under våren 2015,
att i övrigt tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi informerar socialnämnden om
-
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Centrum för missbruk och beroende kommet att öppnas vid Sunderby sjukhus.
E-hälsa kommer ingå i e-nämnden.
Hemsjukvården – slutrapport från Kommunförbundet avseende kommunernas
erfarenheter inom området kommer inom kort.
Positiv utveckling av förvaltningens samverkan med Landstinget,
implementeringsfas pågår avseende en nya organisationen vid biståndsenheten.
Veckoberedskap omfattar även alla handläggare, sker med rotationen tors-tors
och i konstellation om två personal.
Uppdatering av projektbeskrivningen för det nya boendet inom socialt stöd
pågår, ärendet kommer att presenteras för socialnämnden inom kort.
Nuläget avseende kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
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Sn/2014:8 -700
§ 86
Ärendeuppföljning
Socialnämnden beslutar
att uppföljningsdatumet för ärende Uppföljning av införandet av utredande hemtjänst
dnr Sn/2010:222 flyttas fram till februari 2015,
att uppföljningsdatumet för ärende Tillsyn särskilt boende; Enen/Inspektionen för vård
och omsorg dnr Sn/2013:41 flyttas fram till december 2014,
att ärendet Vikariesituationen inom vård och omsorg sommaren 2014 dnr Sn/2014:96
redovisades för socialnämnden den12 juni 2014 och därmed tas ärendet bort från
ärendeuppföljningslistan.
Bakgrund
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 stående punkt på socialnämndens sammanträden.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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Sn/2014:6 -042
§ 87
Socialnämndens budgetuppföljning 2014
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens budgetuppföljning avseende juli månad 2014.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning juli 2014.
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