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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 152 (178)
2014-10-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:1 -700
§ 89
Delgivningar

Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet.
1.
SN 2014:35 701
Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-08 Beslut avseende tillsyn av bostad med
särskild service för barn eller ungdomar av Luleåvägen 32 A, Gällivare.
2.
SN 2014:128 701
Gällivare kommun 2014-09-02 Överenskommelse om myndighetssamverkan i Gällivare
avseende Våld mot nära.
3.
SN 2014:71 700
Statistiska centralbyrån 2014-03-20 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner,
utjämningsåret 2014, reviderat utfall.
4.
SN 2014:110 773
Kommunförbundet Norrbotten 2014-06-12 Överenskommelse om tjänsteköp av
sjukvårdsinsatser mellan kommun och landsting och mellan kommunerna i Norrbottens
län.
5.
SN 2014:93 013
Socialförvaltningen 2014-08-28 Avvikelser mellan vårdgivare januari-augusti 2014.
6.
SN 2014:68 026
Arbetsmiljöverket 2014-08-01 Inspektionsmeddelande: Resultatet av inspektion –
Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus, enhetschefer inom hemtjänsten.
7.
SN 2014:112 026
Arbetsmiljöverket 2014-07-04 Tillsynsmeddelande: Angående er anmälan om händelse
med våld/hot om våld.
|
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8.
SN 2014:116 734
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-20 Kungörelse: Detaljplan för del av kvarteret
Dansaren, Dansaren 22 och 23, Gällivare.
9.
SN 2014:38 702
Socialförvaltningen Tillsynsprotokoll för Tobak:
- Steel 2014-09-10.
- Ullatti Kiosk och Bensin 2014-09-03.
- Mäki´s Livs 2014-09-03.
- MD:s Grill och Kiosk 2014-09-02.
- Enens Kiosk och Livs 2014-09-04.
- Coop Komsum Malmberget 2014-08-29.
- Ica Kvantum Gällivare 2014-09-02.
- Restaurang Husman´s 2014-09-01.
- Stora Sjöfallets Fjällanläggning 2014-09-05.
- Nikkaluokta Turistanläggning 2014-09-03.
- OK Q8 Malmberget 2014-09-02.
- Pressbyrån Gällivare 2014-08-29.
- Wurth Yrkesbutik 2014-08-26.
- Gojan´s Smått och Gott AB 2014-08-27.
- Handlaren Nattavaara 2014-09-02.
- Coop Nära 2014-08-26.
- Coop Gällivare 2014-09-01.
- Ett som Annat 2014-08-26.
- Svanparksholmen 2014-08-29.
- Eriksson Center 2014-08-27.
- Kullekiosken 2014-08-29.
- OK Q8 Gällivare 2014-08-26.
- Dyrlinds Ica Nära, Skaulo 2014-09-03.
- Lakkapää Gällivare AB 2014-09-02.
- Bodans Kiosk och Service, Nilivaara 2014-09-03.
- Ica Nära Polar, Hakkas 2014-09-02.
- Statoil Gällivare 2014-90-05.
- STF Ritsem 2014-09-05.
10.
SN 2014:38 702
Socialförvaltningen Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn av rökförbud på skolgårdar:
- Humlans förskola, Malmberget 2014-05-16.
- Sjöparkskolan, Gällivare 2014-05-21.
11.
SN 2014:135 011
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 152 Nytt boende för socialt stöd.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 154 (178)
2014-10-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

12.
SN 2014:138 012
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 147 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
13.
SN 2014:140 009
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 148 Ärendeuppföljningsmall kommunstyrelsen.
14.
SN 2014:139 287
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 150 Vändpunkten carportar.
15.
SN 2009:166 751
Kommunfullmäktige 2014-08-25 § 96 Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror
Wennström (skp) – Förebyggande av sociala problem bland ungdomar – Arbete för
goda uppväxtvillkor.
Protokoll har inkommit från:
- Kommunala pensionärsrådet 2014-08-29.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:2 -700
§ 90
Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm
på sammanträdet.
Miljöinspektör har på delegation av socialnämnden fattat följande beslut
1.
SN 2014:116 734
Miljö- och byggförvaltningen 2014-07-15 Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) vid Föreningsgatans gruppboende i Gällivare.
2.
SN 2014:117 734
Miljö- och byggförvaltningen 2014-07-15 Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) vid Björkens gruppboende på fastigheten Björken 7.
Ekonomiassistent har på delegation av socialnämnden fattat följande beslut
3.
SN 2014:119 739
Ekonomienheten 2014-07-29 Ned- och avskrivningar av kundfordringar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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Sn/2014:4 -027
§ 91
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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Sn/2014:3 -700
§ 92
De kommunala råden
Socialnämnden beslutar
att 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.
Ingen information föreligger.
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Sn/2013:166 -732
§ 93
Redovisning av utvecklingsarbete "Trygghet för brukare i hemtjänsten" (Leda för
resultat)
Socialnämnden beslutar
att lägga redovisning av utvecklingsarbete Trygghet för brukare till handlingarna.
Bakgrund
Under perioden september 2013-maj 2014 har socialförvaltningen i Gällivare kommun
deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) program Leda för resultat. Leda
för Resultat är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKL som avser stöd
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Programmet syftar till att
öka kunskapen om strategiskt arbete med resultatstyrning. Som ett led i programmet,
där teori och praktik varvas, togs utvecklingsarbetet Trygghet för brukare fram.
Utvecklingsarbetet formades utifrån de negativa resultat kvalitetsundersökningen
Kompassen visade vad gäller Trygghet och Inflytande bland enskilda med hemtjänst.
Inom utvecklingsarbetet har hemtjänstpersonalen aktivt arbetet med trygghet och
inflytande genom att bl.a. arbeta fram informationsbrev, genomförandeplaner samt
jobbat med kontaktpersonsrollen. Från december 2013 till april 2014 har 25 % av våra
enskilda med hemtjänst i Malmberget, landet och Gällivare ringts upp för
telefonintervjuer som sedan sammanställts. Telefonintervjun har baserats på ett antal
frågor som är tagna från Kompassen utifrån områdena Trygghet och Inflytande. Statistik
av telefonintervjuerna har sammanställts för att följa utvecklingsarbetet.
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 § 155 att utvecklingsarbetet redovisas vid
socialnämndens sammanträde i oktober 2014.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2014-09-25 § 61 att lämna ärendet öppet till
socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Anneli Markström, utredare och Malin Sjöholm, undersköterska föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 10.35-11.15.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att lägga redovisning av utvecklingsarbete Trygghet för brukare till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2013-12-12 § 155.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 160 (178)
2014-10-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:131 -041
§ 94
Socialnämndens delårsrapport 2014
Socialnämnden beslutar
att socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende Delårsrapport
2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Bakgrund
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga
händelser, driftsanalys, investeringsredovisning och framtidsperspektiv &
utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även socialnämndens
måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som är en del av kommunens
målstyrningsmodell, Balanserad styrning.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2014-09-25 § 62 att lämna ärendet öppet till
socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Christina Hansson, kvalitetsutvecklare och Marie Rydström Karlsson, ekonom föredrar
ärendet. Informationen pågår mellan kl. 11.20-11.45.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende Delårsrapport
2014 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag
Socialnämndens delårsrapport 2014 uppdelade i:
socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti till delårsrapport 2014.
socialnämndens fördjupade måluppfyllelse januari – augusti 2014.
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Sn/2014:141 -012
§ 95
Uppföljning av intern kontroll för 1 januari - 31 augusti 2014
Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2014.
Bakgrund
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Socialnämnden har upprättat internkontrollplan för 2014-2016 som omfattar uppföljning
av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, ekonomisk uppföljning,
uppföljning av nämndens ärenden samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar delåret 1 januari till 31 augusti.
Cristina Hansson, kvalitetsutvecklare föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 11.45-11.50.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2014.
Beslutsunderlag
1. Socialnämndens internkontrollplan 2014-2016.
2. Uppföljning av socialnämndens internkontroll 2014.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Sn/2014:135 -011
§ 96
Revidering av kravspecifikation för planering av bostad med särskild service för vuxna
inom Socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta
Socialnämnden beslutar
att anta reviderad kravspecifikation och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Med anledning av samhällsomvandlingen och beslut om nytt äldreboende med placering
i Kommunalhemmet i Gällivare, beslutade kommunstyrelsen 2012-05- 07 § 83 att
avveckla Forsgårdsvillorna (kommunalhemmet). År 2013-06-13 antog man
kravspecifikation för planering av ersättnings boende för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning inom Socialt stöd. Under år 2014 återupptogs arbetet med att ta
fram programhandling som medförde revidering av nuvarande kravspecifikation.
Arbetsgrupp bestående av projektledare Mats Landström Licab, Kenneth Söderlund
MAF arkitektkontor Luleå i samverkan med referensgruppen inom
handikappomsorgens avdelningschef, enhetschef, arbetsterapeut, larmansvarig i
verksamheten och skyddsombud inom verksamheterna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta reviderad kravspecifikation och lägga den till handlingarna.
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Beslutsunderlag
1. Revidering av kravspecifikation för planering av bostad med särskild service för
vuxna inom Socialt stöd till psykisk funktionsnedsatta, handikappomsorgen Gällivare
kommun, daterad 2014-08-14.
2. Sit.plan 140818.
3. Illustration förråd 140818.
4. Bottenvåning 140818.
5. Socialnämndens protokoll 2013-06-13 § 94.
6. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterad 2012-05-07 § 83.
7. Snau 2014-09-25 § 63.
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Sn/2014:134 -734
§ 97
Information om försening av ändring av standardkosten på särskilda boenden

Socialnämnden beslutar
att Matlaget inbjuds till socialnämndens sammanträde den 11 december 2014 för
redovisning av ärendet.
Bakgrund
2012-01-01 trädde ett nytt ramavtal för måltidsservice i kraft. Avtalet gäller i tre år. I
avtalet ingår bland annat att standardkosten på särskilt boende inom äldreomsorgen
skulle ändras till A-kost, allmän kost för sjuka. Införandet av detta har planerats i flera
omgångar. Utbildning har planerats in vid tre tillfällen av Matlaget. Utbildningarna var
inplanerade hösten 2012, hösten 2013 och hösten 2014. Enligt uppgifter från Matlaget
är utbildning och införande återigen uppskjutet då Matlaget inte lyckats göra en
matsedel utifrån kravet på A-kost.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att Matlaget inbjuds till socialnämndens sammanträde den 11 december 2014 för
redovisning av ärendet.
Beslutsunderlag
1. Snau 2014-09-25 § 64.
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Sn/2014:102 -700
§ 98
Synpunkter avseende detaljplan för del av Kommunalhemmet 1, Gällivare kommun
Socialnämnden beslutar
att anta och avge synpunkter avseende samrådshandlingarna 2014-06-04 samt
kungörelsehandlingarna 2014-09-25 enligt framtaget förslag,
att äldreboendet placeras närmast Wassaraälv i enlighet med socialnämndens önskemål
från början när frågan aktualiserades.
Bakgrund
I samband med samråd avseende detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 har
socialnämnden beretts möjlighet att inlämna synpunkter på ovannämnda detaljplan.
Socialnämnden vill härmed framföra att socialnämnden vid tidigt skede av planeringen
av byggandet av det nya äldreboendet framfört att denna byggnad ska placeras närmast
Wassaraälven för att de äldre ska ha direkt tillgång till grönytorna vid älven.
Socialnämndens ledamöter har i samband med detta förslag fått förklarat att det krävs
stora markarbeten för att bygga vid älvkanten och därmed kommer området närmast
älven lämnas som ett naturområde utan bebyggelse. Med hänvisning till detta fick det
nya äldreboende sin nuvarande placering i kvarteret Kommunalhemmet 1.
Socialnämnden ställer sig därmed mycket frågandes till att det går att utläsa från den
föreslagna detaljplanen att det planeras flerfamiljsbostäder närmast älven samt att det
även planeras en väg mellan äldreboendet och dessa flerfamiljsbostäder som avskiljer
tydligt äldreboendet från den direkta tillgången till Wassaraälv.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2014-09-25 § 65 att lämna ärendet öppet till
socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 11.50-11.55.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Synpunkterna berör inte barn och ungdomars levnadsförhållanden.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta och avge synpunkter avseende detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 enligt
framtaget förslag.
Beslutsunderlag
1. Samråd 2014-06-04 Detaljplan för del av Kommunalhemmet 1, Gällivare kommun.
2. Kungörelse 2014-09-25 Detaljplan för del av Kommunalhemmet 1, Gällivare
kommun.
Yrkande
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s), Roland Nirlén (s),
Rita Poromaa (s), Kristina Forsberg (v) och Dagmar Nyman (mp)
att anta och avge synpunkter avseende samrådshandlingarna 2014-06-04 samt
kungörelsehandlingarna 2014-09-25 enligt framtaget förslag,
att äldreboendet placeras närmast Wassaraälv i enlighet med socialnämndens önskemål
från början när frågan aktualiserades.
Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholms mf.l. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Valborg Fältholms mf.l. förslag.
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Sn/2012:10 -770
§ 99
Uppföljning patientsäkerhetsberättelse 2013
Socialnämnden beslutar
att avdelningschef för Rehab- och sjukvårdsenheten (ROS) samt chef för Gunillahem
får i uppdrag att upprätta handlingsplan för att säkerställa dokumentation i
patientjournal och redovisar detta till nämnden i december månad 2014,
att uppföljning av Patientsäkerhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast i mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
3. Vilka resultat som uppnåtts.
Av patientsäkerhetsberättelsen ska även framgå övergripande mål och strategier för
kommande år. Svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor, omorganisation inom
socialförvaltningen samt införandet av nytt verksamhetssystem har gjort att en stor del
av arbetet utifrån de övergripande målen och strategierna för år 2014 inte kunnat
genomföras under första halvåret.
Övergripande mål och strategier för 2014:
1. Fortsatt arbete enligt ledningssystemet för det systematiska förbättringsarbetet.
Arbetet fortsätter med utveckling av avvikelse- och klagomålshantering. Hemtjänsten
som tidigare rapporterade HSL avvikelser till primärvården på papper rapporterar nu
som övriga i det nya verksamhetssystemet till den kommunala sjuksköterskan. Arbete
för att strukturera upp avvikelsehanteringen mot annan vårdgivare ska påbörjas.
2. Att genom egenkontroll öka patientsäkerheten i verksamheten.
Egenkontroll via avvikelse rapportering sker via det nya verksamhetssystemet VIVA.
Det nya systemet är ännu inte riktigt inarbetat. Behov av genomgång av rutiner finns.
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Fallolyckorna ligger på samma nivå som tidigare år. Av ca 600 inrapporterade
fallolyckor 2014-01-01 till 2014-08-31 har följden i 8 fall blivit olika frakturer. Denna
siffra är jämförbar med tidigare år.
Läkemedel; se rubrik Läkemedelsavvikelser ska minska.
En händelse med en elrullstol är anmäld till tillverkare, läkemedelsverket och IVO
enligt rutin. Denna är avskriven från läkemedelsverket, Svar väntas från IVO.
Avvikelser mot annan vårdgivare är fram till 2014-08-31 ca 20 stycken. Det finns
förmodligen ett stort mörkertal kring detta. Inkomna avvikelser är få. Endast tre av 11
enheter har registrerat antal antibiotika behandlade infektioner för hela första halvåret
2014. Ingen vinterkräksjuka har inregistrerats under perioden.
Egenkontroll för måltidsordning och nattfasta är inte inrapporterat till MAS enligt rutin.
Oklart därför hur enheterna använt sig av det i sin egenkontroll.
Senior Alert: 215 registreringar är gjorda fram till 2014-08-31. Av 28 enheter har 9
enheter gjort minst 10 risk bedömningar under perioden.
44 % av personer med risk för fall har en åtgärdsplan.
56 % av personer med risk för trycksår har en åtgärdsplan
50 % av personer med risk för undernäring har en åtgärdsplan
43 % av personer med risk för ohälsa i munnen har en åtgärdsplan
Andel med risk som är uppföljda inom tre månader är 6 %.
Palliativa registret: De 12 fastställda kriterierna som visar kvaliteten på den palliativa
vården har inte förbättrats nämnvärt sedan 2013. Avliden utan trycksår och mänsklig
närvaro i dödsögonblicket är de enda kriterier som uppnår uppställda mål.
3. Deltagande i nationella Punktprevalensmätningar trycksår och fall, hygien.
Vecka 11 deltog Gällivare kommun i en mätning av antal trycksår och fall. 61
registreringar gjordes under denna vecka. Av dessa hade ca 3,2 % trycksår. Det innebar
2 personer med trycksår som hade sammanlagt tre trycksår. Riket i snitt låg på 9,4 %.
Ca 1,75 % hade fallit minst en gång de senaste två veckorna. Riket i snitt låg på 7,8 %.
Ett grundläggande krav för att kommunen ska få del av Statens prestationsersättning för
täckningsgraden i särskilt boende 2014 är att kommunen deltar i en av två
punktprevalensmätningar som sker i regi av Senior alert. Kommunen har genom sitt
deltagande nått upp till den nivån.
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4. Höja kompetensen för registreringarna i Senior Alert och Palliativa registret.
Kompetenshöjning av omvårdnadsåtgärder vid demens. Registreringar i och
användande av BPSD registret som arbetsätt vid bemötande av dementa.
Implementering av nationella riktlinjer demens.
Kompetenshöjningar för registreringar i Senior Alert och Palliativa registret har inte
kunnat genomföras utifrån sjuksköterskesituationen. Demenssköterskan har haft
fortsatta demensutbildningar för olika yrkesprofessioner. I utbildningarna ingår även
genomgång av demensriktlinjerna. I detta ingår inte implementeringen av riktlinjerna.
BPSD registret används inom demensavdelningarna samt korttidsenheten Wassarahem.
Demenssköterskan kommer att under hösten utbildas i användandet av BPSD registret
för att få certifikat att utbilda administratörer på övriga enheter.
5. Öka kompetensen inom riskområdena hos alla medarbetare.
Riskanalyser kring ex undernäring, trycksår, fall, munhälsa ska fortgå trots att
registreringar i registren inte kan prioriteras vid sjuksköterskebrist. Vid
stickprovskontroller av dokumentationen i VIVA var det svårt att följa
riskanalysarbetet. Behovet av kompetenshöjning kvarstår.
6. Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av läkemedelshantering och
läkemedelsgenomgångar. Alla patienter ska ha fått en läkemedelsgenomgång per
år.
70 brukare har enligt registrering i MAS register fått en läkemedelsenomgång utförd
enligt rutin. Situationen med sjuksköterskor som avslutat sin anställning påverkar den
kompetens som byggts upp i utbildningssatsningen kring äldre och läkemedel.
7. Att läkemedelsavvikelserna ska minska. Rätt läkemedel till rätt person vid rätt
tillfälle.
Läkemedelsavvikelserna har inte minskat i antal utan ligger på i princip samma nivå
som under samma period föregående år. De flesta avvikelser handlar som tidigare om
att brukaren inte får sina läkemedel vid rätt tidpunkt.
8. Utveckla samverkan internt och externt.
Samverkan externt. Struktur för samverkan externt är framtaget i samverkan mellan
närsjukvård och Gällivare kommun.
Samverkan internt. För att identifiera processer och rutiner som behövs för att säkra den
interna samverkan planerar avdelningschefer för berörda områden att påbörja
samverkansträffar för HSL/SoL/LSS under hösten.
9. Göra patient och anhöriga delaktiga i patientsäkerhetsarbete och
händelseanalyser.
Inte påbörjat på ett strukturellt sätt.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 170 (178)
2014-10-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

10. Journalgranskning för upptäckande av eventuella vårdskador som inte
uppmärksammats.
I egenskap av ansvarig för HSL dokumentationen har undertecknad påbörjat
egenkontroll i form av journalgranskning. Journalgranskningen har inte i detta skede
visat oupptäckta vårdskador men visar på allvarliga brister i dokumentationen som
kräver att åtgärder vidtas av ansvariga chefer.
Eva Johansson Saadio, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.00-13.30.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att avdelningschef för Rehab- och sjukvårdsenheten (ROS) samt chef för Gunillahem
får i uppdrag att upprätta handlingsplan för att säkerställa dokumentation i
patientjournal och redovisar detta till nämnden i december månad 2014,
att uppföljning av Patientsäkerhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Snau 2014-09-25 § 66.
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Sn/2014:104 -701
§ 100
Redovisning till IVO, dnr 8.5-10908/2013
Socialnämnden beslutar
att anta redovisningen och skicka det som svar till IVO,
att följa upp ärendet under våren 2015.
Bakgrund
Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har i beslut den 14 april 2014 begärt att
socialnämnden i Gällivare kommun skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits efter
en egeninitierad verksamhetstillsyn som IVO genomförde vid verksamhetsområdet
äldreomsorg i Gällivare kommun den 24-25 april 2013.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta redovisningen och skicka det som svar till IVO,
att följa upp ärendet under våren 2015.
Beslutsunderlag
1. IVO beslut 2014-04-14.
2. Redovisning till IVO.
3. Snau 2014-09-25 § 68.
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Sn/2014:6 -042
§ 101
Socialnämndens budgetuppföljning 2014

Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Marie Rydström, ekonom, redovisar socialnämndens budgetuppföljning.
Föreligger ingen budgetuppföljning för oktober månad 2014 med anledning av
fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport.
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Sn/2014:48 -042
§ 102
Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning/kvartalsrapport 2014
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Marie Rydström, ekonom, redovisar en fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport.
Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Beslutsunderlag
1. Fördjupad budgetuppföljning, augusti 2014.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s), Roland Nirlén (s),
Valborg Fältholm (s), Kristina Forsberg (v) och Dagmar Nyman (mp)
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Steve Ärlebrands m.fl. förslag.
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Sn/2014:5 -011
§ 103
Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och 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.
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi informerar socialnämnden om att det pågår
överklagning på upphandlingen av vem som får bygga det nya äldreboendet.
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Sn/2014:7 -700
§ 104
Förvaltningschefens rapport 2014
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi informerar socialnämnden.
Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 13.40-13.45.
Socialnämnden får information om:
- Demensföreskrifterna; utöka personaltäthet nattetid.
- Implementeringen av länsövergripande beroendecenter fortskrider som planerat.
- Ny chef vid FOUI-enheten.
- Färdtjänst och riksfärdtjänst övergår till Regionala kollektivtrafikmyndigheten
(RKM) efter årsskiftet.
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Sn/2014:8 -700
§ 105
Ärendeuppföljning 2014
Socialnämnden beslutar
att ärende ”Tillsyn särskilt boende; Enen/Inspektionen för vård och omsorg” utgår från
ärendeuppföljningslistan med anledning av att den efterfrågade uppföljningen har
redovisats för socialnämnden vid sammanträdet den 12 juni 2014 § 62.
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/2014:136 -700
§ 106
Samråd avseende detaljplan för del fastighet Soutujärvi 16:19, Gällivare kommun
Socialnämnden beslutar
att anta och avge synpunkter avseende detaljplan för del fastighet Soutujärvi 16:19
enligt framtaget förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
I samband med samråd avseende detaljplan för del fastighet Soutujärvi 16:19 har
Socialnämnden beretts möjlighet att inlämna synpunkter på ovannämnda detaljplan.
Socialnämnden vill härmed framföra att man vid byggandet ska ta hänsyn till de olika
boendebehoven. Att boendet bidrar till integration och är anpassat till både äldre och
personer med olika funktionshinder.
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 10.20-10.25.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Boendemiljön är betydande för barn och ungdomars levnadsvillkor.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta och avge synpunkter avseende detaljplan för del fastighet Soutujärvi 16:19
enligt framtaget förslag.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse samråd med samrådshandling.
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Sn/2014:144 -214
§ 107
Samråd avseende detaljplan för Sjöjungfrun 10, Gällivare kommun
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden inte har haft möjlighet att yttra sig då socialnämnden fick
handlingarna vid sittande bord.
Bakgrund
Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 oktober 2014.
Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi föredrar ärendet. Informationen pågår mellan
kl. 10.30-10.35.
Beslutsunderlag
1. Samrådshandling Detaljplan för SJÖJUNGFRUN 10, Gällivare kommun.
Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Valborg Fälthom (s), Steve Ärlebrand (s),
Roland Nirlén (s), Kristina Forsberg (v) och Dagmar Nyman (mp)
att socialnämnden inte har haft möjlighet att yttra sig då socialnämnden fick
handlingarna vid sittande bord.
Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita
Poromaas m.fl. förslag.
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