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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 54

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

2011-05-05

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
1. SN 2011:48 700
Brev, personalen öppna hemtjänsten Gällivare.

2. SN 2011:46 700
Protokollutdrag, Lokalstyrgruppen 110318 §3.

3. SN 2011:16 700
Nyhetsbrev, nationellt kompetenscentrum anhöriga.

4. SN 2011:47 700
Verksamhetsberättelse, PRO Gällivare 2010.

5. SN 2011:43 700
Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 110218.

6. SN 2011:44 700
Avsägande av uppdrag, ersättare i Socialnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 5 (57)

7. SN 2011:45 007
Revisorerna, Ang styrelsens och nämndernas behandling av revisorernas granskningar.

8. SN 2011:14 100
Cirkulär 11:08, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
område- överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-
ting.

9. SN 2011:42 700
Protokollutdrag, Kommunstyrelsen 110207 §40

10. SN 2011:40 700
Samarbetsavtal, Socialnämnden och kvinnojouren Nike i Gällivare Kommun.

i Utdragsbestyrkande
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11. SN 2011:39 700
Meddelandeblad, Socialstyrelsen, nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och
med den 1 januari 2011.

12. SN 2011:39 700
Meddelandeblad, Socialstyrelsen, ny bestämmelse som ger kommunerna befogenhet att
lämna kompensation till enskild.

13. SN 2011:70 013
Statistik inflytt SÄB0 — avser januari tom mars 2011.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 40.

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dele ationsbeslut

Socialnämnden beslutar

att lägga delegationsbeslutet till handlingarna.

Bakgrund
Ekonomienheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 7 (57)

2011-05-05

1. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

Socialförvaltningen

2. Omreglering av en tjänst inom RoS-enheten, delegationsanmälan.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delegationsbeslutet till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
2. Omreglering av en tjänst inom RoS-enheten, delegationsanmälan.
3. Snau 110414 § 41.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:1
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§ 56

Information från ledamöter

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 (57)

2011-05-05

Sn/2011 :6

att bjuda in övergripande projektledaren från projektet Samverkan mot våld för att in-
formera nämnden,

att i övrigt lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Allmän information från ledamöter som delges socialnämnden.

Rita Poromaa (s) informerar om sociala beredning där enklare sjukvård tagits upp, det
ligger ett förslag som kommunerna har antagit. Våld i nära relationer diskuterades.
Kompetenscentra avgiftning, tillnyktring och abstinensvården.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 42.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 57

De kommunala råden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 (57)

2011-05-05

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 43.

i Utdragsbestyrkande

i

Sn/2011 :3

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

Rita Poromaa (s) informerade om mötet i kommunala pensionärsrådet KPR, frågor som
togs upp var om enskilda vägar, snöröjning vid enskilda brevlådor mm.

Rita Poromaa (s) informerad även om den gemensamma träffen mellan KPR och RFF,
där togs det upp om multifordon. Frågan om hörselslingor som inte fungerar kommer
TOP Bostäder och SoT att ta upp.
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§ 58

Kurser och konferenser 2011

Socialnämnden beslutar

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
2. Snau 110414 § 44.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 10(57)

2011-05-05

Sn/2011:2

att en från varje parti åker på Aktuell socialpolitik i Boden, anmälan till nämndssekrete-
raren,

att Iris Dimitri och Steve Ärlebrand anmäls till Samverkan mot våld i Gällivare,

att i övrigt lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.

1. Aktuell socialpolitik den 24-26 maj i Boden, Anmälan senast 2011-05-12. Konveren-
savgift 1700 kr exkl moms.

2. Samverkan mot våld, Gällivare 19 maj på Dundret i Gällivare. Anmälan senast 2 maj.
Kostnadsfritt.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Förvaltnin schefens ra ort 2011

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 11(57)

2011-05-05

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Sn/2011 :4

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marianne
Jonsson, förvaltningschef.

Förvaltningschefen informerar om hemsjukvården samt utvecklingsområden barn och
unga.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 45.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 60

Bud etu föl.nin mars 2011

Socialnämnden beslutar

2011-05-05

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

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.  

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 46.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 12(57)

1 Utdragsbestyrkande

Sn/2011:19
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Socialnämnden
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§ 61

Investerin s lan 2012-2014

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta investeringsplan för 2012-2014.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 47.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 13(57)

2011-05-05

1 Utdragsbestyrkande

Sn/2011 :37
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§ 62

Taxa för tills enli tobaksla en 1993:581

Socialnämnden beslutar

att återremittera ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14(57)

2011-05-05

Sn12011 :60

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över "Tobaksla-
gen" från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom socialnämnden.

Inledande bestämmelser
1  § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmäl-
ningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är socialnämn-
den i Gällivare kommun.

2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet
med tobaksvaror.

3 § Avgift tas inte ut för — Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad
och inte heller för — Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut enligt
tobakslagen överklagas.

4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa an-
givna fasta avgifter och timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober
året före avgiftsåret.

Avgiftsbelopp
5  § För handläggning av anmälan enligt § 12 a tobakslagen tas ut en fast avgift med 1
300 kr.

6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. 1 denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.

Utdragsbestyrkande
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Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timavgiften faktureras i
efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen.

Nedsättning av avgift
7  § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbeho-
vet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande mm
8  § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas inte
på avgiften.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen inom detaljhandeln säkrar
ytterligare upp så att barn och unga inte riskerar att komma till skada.

Förslag till förändring
Täckningsgraden för denna taxa är ungefär 70 %. Den totala intäkten var 37 tkr för
2010. Denna taxa har varit oförändrad sedan den infördes 2007. I taxekonstruktionen
finns möjlighet att indexuppräkna denna taxa enligt § 4 med konsumentprisindex. Den-
na uppräkning brukar motsvara en höjning med 2 — 3 % per år.

Förslag till beslut
För handläggningen av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen har under 2011 tagits ut en
fast avgift med 1 300 kr och för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av
tobaksvaror tagits ut en fast årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett till-
synsbesök. För tillsyn utöver det tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften, debi-
teras en avgift med 700 kr/timme.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden

att förvaltningen Uppdrag att utreda om förutsättningar finns för 100% täckning, samt
att utreda om taxan faller under kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för affårsdri-
vande verksamhet,

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 48.

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 63

Taxa för handlednin och utbildnin via samtalsb ån

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 16(57)

att taxan för handledning och utbildning utgår från och med 2012.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Samtalsbyrån kan utföra viss handledning och utbildning till kommunalt anställd perso-
nal samt externa företag. Ingen kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen.

Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr745 min.

Denna avgift har inte inbringat några intäkter under en längre tid varför den föreslås
utgå. Skulle det bli aktuellt att någon intressent vill köpa denna tjänst kan det lösas via
speciellt tecknat avtal eller tjänsteköp.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att taxan för handledning och utbildning utgår från och med 2012.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 49.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17(57)
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§ 64

Av ift boende enli la om stöd- och service till vissa funktionshindrade

Sn12011 :58

att socialnämnden tar ut en ersättning som motsvarar det underhållsstöd som båda för-
äldrar får från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273
kr/mån,

att för ungdomar med en inkomst i form av aktivitetsersättning tas en ersättning ut för
mat och hyra med 3 000kr/mån,

att avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni — aug. Avgiften reduce-
ras vid frånvaro över 14 dagar.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.

För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, en1 §
20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan
fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2011 är 1 273 kr/mån/förälder.

För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter en1 19 § LSS för
den tid de har boende på annan ort. Avgiften får inte överstiga kommens självkostnad
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för per-
sonliga behov som för närvarande är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet finns
även för dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boendet på hemorten.

Avgiften for mat, hyra m m är 3 000 kr/mån för de ungdomar med egen inkomst och
följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-
anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem. Avgiften tas ut för
9 månader/år, avgiftsfria månader är juni — aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14
dagar.

i Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 50.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 18(57)

2011-05-05

Ekonomiska konsekvenser
Intäkten för detta är helt beroende av hur många elever vi har som går skola på annan
ort samt huruvida de har inkomst eller ej.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Har ungdomarna egen inkomst så är avgiften 3 000 kr/mån.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att socialnämnden tar ut en ersättning som motsvarar det underhållsstöd som båda för-
äldrar får från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273
kr/mån.

att för ungdomar med en inkomst i form av aktivitetsersättning tas en ersättning ut för
mat och hyra med 3 000kr/mån.

avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni — aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 65

Taxa för famil'eråd ivnin

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19(57)

2011-05-05

Sn/2011:57

att socialnämnden vill ha en redovisning av familjerådgivningens verksamhet till social-
nämndens sammanträde den 22 september 2011.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxa för familjerådgivningen som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt för personer upp
till 20 år är oförändrad för 2012.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon ut-
omstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte.

Avgiften för familjerådgivning är 80 kr/samtal, dock avgiftsfritt för personer under 20
år.

Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga, på grund av att det är kostnadsfritt upp til 1 20 år.

Ekonomiska konsekvenser
Här är täckningsgraden väldigt låg, bara ett par procent.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att taxa för familjerådgivningen som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt för personer upp
till 20 år är oförändrad,

1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

att socialnämnden vill ha en redovisning av familjerådgivningens verksamhet till social-
nämndens sammanträde den 22 september 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 51.

\
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i Utdragsbestyrkande
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§ 66

Av ift förbruknin sartiklar

2011-05-05

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 21(57)

att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100 kr/mån till 150 kr/mån.

Sn/2011:56

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

I särskilt boende tillhandahålls kostnadsfritt hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel.
Förbrukningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till
190 kr/månad.

Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte behö-
va köpa dessa artiklar.

Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor,
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.

Ekonomiska konsekvenser
Avgiftens storlek skall inte överstiga självkostnaden. Avgiften för förbrukningsartiklar
är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. Med den avgiften fick social-
förvaltningen 2010 en intäkt som motsvarar ca 354 tkr/år, medan kostnaden för inköpen
var 555 tkr/år, en täckningsgrad på drygt 63 %.

Förslag till förändring
Av den anledningen bör avgiften höjas till 150 kr/mån för att motsvara den kostnad som
förvaltningen har, dvs få en täckningsgrad som närmar sig 100 %. Detta gör en intäkts-
ökning på ca 100 tkr/år.

1 Utdragsbestyrkande
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Boden tar ut an avgift på 142 kr/mån och Kalix 321 kr/mån, medan Linköping och Piteå
inte tar ut någon avgift alls.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100 kr/mån till 150 kr/mån.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 52.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 22(57)

2011-05-05

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Vård- och omsor sav ift

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 23(57)

2011-05-05

Sn/2011:55

att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1 %. För övrigt följer vård-
och omsorgsavgiften inom särskilt boende, den lageglerade maxtaxeberäkningen.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolfledel av 48 % av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften.

Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på
inkomst och bostadskostnad. För 2011 är maxbeloppet 1 712 kr/mån.

Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst, enligt följande;

Vårdtyngd 1 = 2  %  av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 4  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 6  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 8  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 9  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 24(57)

2011-05-05

Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in.
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från
den dag vårdinsatsen upphör. Reducering av omsorgsavgiften görs direkt vid 1:a dagens
frånvaro, exempelvis lasarettsvistelse.

JÄMKNINGSREGLER
Vid beräkningen av vård-/omsorgsavgiften måste hänsyn tas till inkomst, bostadskost-
nad samt eventuell matkostnad. Efter att beräkningen av vård-/och omsorgsavgiften är
gjord görs ytterligare en beräkning som avgör om någon avgift måste reduceras/jämkas
för att inte brukaren skall hamna under socialbidragsnormen. Vid banktillgångar över-
stigande 75 000 kr görs dock ingen jämkning.

Förslag till förändring
Föreslås en höjning med 1 % vid varje nivä enligt följande:

Vårdtyngd I = 3  %  av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 5  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvard samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdlyngd 3 = 7  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvardnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 9  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 10  %  av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvardnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.

Ekonomiska konsekvenser
Vad en höjning av procentnivåerna ger i inkomstökning är svår att exakt beräkna, det
kan röra sig om ca 150 tkr/år. Täckningsgraden för denna taxa ligger väldigt lågt (1,5
%) beroende på att hela personalkollektivet räknas in.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1 %. För övrigt följer vård-
och omsorgsavgiften inom särskilt boende, den lagreglerade maxtaxeberäkningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 53.

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Avlastnin sav ift

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 25(57)

2011-05-05

Sn12011 :54

att avlastningsavgiften är densamma som omsorgsavgiften enligt maxtaxa eller de som
ingen omsorgsavgift har betalar 57 kr/dygn samt införa en kostavgift med 98 kr/dygn
och en förbrukningsavgift med 5 kr/dygn. Avgiften blir då totalt som mest 160 kr/dygn,

att efter 3 månader ytterligare höja avgiften med 57 kr/dag. Avgiften blir då totalt som
mest 217 kr/dag.

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.

Med avlastningsavgift menas en tillfållig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.

Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn och denna avgift täcker inte ens den mat som serve-
ras.

Förslag till förändringar
För att öka täckningsgraden för denna taxa föreslås att ingen reducering görs av om-
sorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt att de som inte har beslut om hem-
tjänst eller särskilt boende får en dygnskostnad som motsvarar maxtaxan dividerat med
30 (som för närvarande är 1 712 kr), vilket för 2011 är 57 kr/dygn.

Dessutom föreslås att en avgift för kosten tas ut som motsvarar 2 929 kr/mån (lzelpen-
sionen inom särskilt boende) dividerat med 30, vilket blir 98 kr/dygn. Även här är kost-
naderna för förbrukningsartiklar höga, så därför föreslås att 5 kr/dygn tas ut för.för-
brukningsartiklar. Så totalt blir kostnaden 160 kr/dygn, fördelat enligt följande;

1. Den gällande omsorgsavgiften enligt maxtaxa eller de som saknar omsorgsavgift
betalar 57 kr/dygn

2. Kostavgifi med 98 kr/dygn
3. Förbrukningsavgift med 5 kr/dygn

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 54.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(57)

2011-05-05

Denna avgiftskonstruktion har Boden, Kalix och Falun. Falun tar även en högre om-
sorgsavgift efter 1 månads vistelse. Av den anledningen bör även vi införa en hogre
avgift efter 3 månaders vistelse på ytterligare 57 kr/dag. Avgiften efter 3 månader blir
då totalt 217 kr/dag.

Ekonomiska konsekvenser
Avgiften blir då totalt som mest 160 kr/dygn, och täckningsgraden ökar från 7 % till ca
13 %. Svårt att uppskatta den exakta intäktsökningen beroende på hur många som vistas
på avlastning, men en grov skattning kan vara ca 400 tkr/år.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att avlastningsavgiften är densamma som omsorgsavgiften enligt maxtaxa eller de som
ingen omsorgsavgift har betalar 57 kr/dygn samt införa en kostavgift med 98 kr/dygn
och en förbrukningsavgift med 5 kr/dygn. Avgiften blir då totalt som mest 160 kr/dygn,

att efter 3 månader ytterligare höja avgiften med 57 kr/dag. Avgiften blir då totalt som
mest 217 kr/dag.

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Kostavgifter

2011-05-05

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja kostpriset med 8 %, förutom matdistributionen som höjs med 16 %.

att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 27(57)

Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget.

De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 712
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsmål.

Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4 §1.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:53

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 929 kr/mån
Matservering på servicehus 41 kr/portion
Korttidshem (omsorgen) 58 kr/dygn
Frukost 29 kr/portion
Mellanmål/fika 12 kr/portion
Kvällsmål 17 kr/porton
Dagverksamheten (äldreomsorgen) 70 kr/portion
Matdistribution (leverans till eget boende) 42 kr/portion,

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 712 kr/mån
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS 38 kr/portion
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn
Frukost 27 kr/portion
Mellanmål/fika 11 kr/portion
Kvällsmål 16 kr/porton
Dagverksamhet (äldreomsorgen) 65 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende) 36 kr/portion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 28(57)

2011-05-05

REDUCERINGSREGLER
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan
från 1:a dagen.

Ekonomiska konsekvenser
Matlagets kostpriser höjs årligen. Höjningen till 2011 varierade mellan 6 - 9 % beroende
på typ av kost samt leveransställe. För 2010 hade socialnämnden kostnader för bara
maten med 14,2 mkr och kostintäkter med 12,2 mkr, en täckningsgrad på drygt 86 %.

Förslag till förändringar
Höja samtliga kostpriser med minst 8 %för att möta Matlaget prishöjningar.
Denna taxehöjning ger en intäktsökning med ca 800 tkr/år. Vilket ger en ökning av
täckningsgraden med 6 %.

Samtliga jämförelsekommuner (Boden, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Linköping och Fa-
lun) har högre kostpriser än Gällivare kommun 2011. Kostpriset för helpension varierar
hos dessa mellan 2 770 — 3 060 kr/mån. När det gäller matdistributionen så är skillnaden
ännu större mellan 42 — 56 kr/portion. Dessutom tar Linköpings kommun ut en avgift
för hembäring av mat på 16 kr/tillfälle.

Höjer vi kostpriset med 8 %får vi följande priser;

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 929 kr/mån
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS 41 kr/portion
Korttidshem (omsorgen) 58 kr/dygn
Frukost 29 kr/portion
Mellanmål/fika 12 kr/portion

Kvällsmål 17 kr/porton
Dagverksamhet (äldreomsorgen) 70 kr/dygn

På grund av att vi ligger så lägt vad gäller matdistributionen föreslås att vi höjer denna
avgift med 3 kr.från 39 kr/portion till 42 kr/portion (16 %).

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att höja kostpriset med 8 %, förutom matdistributionen som höjs med 16 %.

1 Utdragsbestyrkande
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Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Dagverksamheten (äldreomsorgen)
Matdistribution (leverans till eget boende)

att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 29(57)

Utdragsbestyrkande

2 929 kr/mån
41 kr/portion
58 kr/dygn
29 kr/portion
12 kr/portion
17 kr/porton
70 kr/portion
42 kr/portion,
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§ 70

Taxa för tr hetslarm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 30(57)

2011-05-05

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån.

Sn12011:52

Bakgrund
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011 av Marie Ryd-
ström, ekonom.

Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.
Larrnutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via
en knapptryckning skall kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas antingen till räddnings-
tjänstens larmcentral, hemtjänstpersonal eller anhörig. Till larmet kan även andra funk-
tioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarrn m.m.

Förvaltningens kostnad är dels leasing av utrustning, reparationer och åtgärder i sam-
band med larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottag-
ning.

Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till perso-
nalen. Ingen avgift för trygghetslarm tas ut för de med beslut om särskilt boende. Avgif-
ten för trygghetslarrn är 100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL
kap 4 § 1.

Förslag till förändring
Föreslås att taxan höjs till 150 kr/mån, då kommer vi upp till samma nivå som Luleä
och Boden.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkten för socialnämnden vid oförändrad taxa är ca 270 tkr/år. Socialnämndens kost-
nad för detta var 465 tkr under 2010, och då är inte personalkostnader inräknade.

Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgift för
trygghetslarm.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 56.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 31(57)

2011-05-05

Intäktsökningen beräknas bli ca 125 tkr/år, vilket ger en ökning av täckningsgraden från
ca 60 % till ca 80 %.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 71

Färdfänstaxa 2012

2011-05-05

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 32(57)

Sn/2011:50

att egenavgiften för fårdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbottens AB:s prislista för
enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar.

Bakgrund
Färdtjänstresorna har sedan 2008 samordnats av Länstrafiken i Norrbotten AB och föl-
jer de gemensamma fårdtjänstreglerna som antagits av kommunförbundet och som till-
lämpas av 10 kommuner i Norrbotten. I de gemensamma reglerna ingår obegränsat antal
resor i den egna kommunen och 50 kilometer in i den angränsade kommunen samt 24
enkelresor inom länet.

I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken i Norr-
botten AB innebär att fårdtjänstresenärerna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens
taxa som grundar sig på ordinarie enkelprisbiljett plus 75%. Egenavgifterna justeras
samtidigt som Länstrafikens biljettpriser på buss justeras.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-01 § 196 att införa en maxtaxa för fårdtjänstre-
sor som innebär att ingen fårdtjänstresenär skall betala mer än 100 kr/resa inom Gälliva-
re kommuns gränser, däremot om man åker över kommungränsen skall man betala en-
ligt Länstrafiken i Norrbotten AB:s taxa. Inför 2011 reviderades maxtaxa och Kommun-
fullmäktige beslutade 2010-11-15 § 154 att maxtaxa gäller för alla resor över 41 kilo-
meter och att egenavgiften maximerades till 121 kronor

Ekonomiska konsekvenser
I förslaget om oförändrad taxa uppstår inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget får inga synbara effekter för barn och ungdomar.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att egenavgiften för fårdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbottens AB:s prislista för
enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 57.

1 Utdragsbestyrkande
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3. Länstrafiken i Norrbotten AB:s egenavgifter för fårdtjänst.
4. Färdtjänsttaxa inom socialnämnden beslutad av kommunfullmäktige 2010-11-15 §
154.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 33(57)

2011-05-05

Utdragsbestyrkande
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§ 72

An ående skrivelser FUB sn 2010/210

Socialnämnden beslutar

att delegera till ordförande att besvara skrivelsen,

att skrivelsen delges socialnämnden.

Bakgrund
Beslut från socialnämnden den 17 februari, socialnämnden vill ha vetskap om hur
aktivitetsnivån tillgodoses utifrån den enskildes genomförandeplan, samt i vilken mån
det finns avvikelser från genomförandeplanerna.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända

Konsekvenser för barn och ungdom
Ej kända

Utredning
Kartläggning antal avvikelser utifrån genomförandeplanerna mellan 1januari till och
med 28 mars 2011.

Kartläggning antal avvikelser av aktiviteter utifrån genomförandeplanerna. Totalt har
handikappomsorgens 43 enskilda som bor i bostad med särskild service. Det som fram-
kom utifrån uppföljningen av dokumentationen var totalt 25 avvikelser, 17 avvikelser
beroende på att de enskilda väljer bort aktiviteter, 5 avvikelser väljer de enskilda att
ersätta med någon annan aktivitet och 3 avvikelser beroende på annat ex. hjälpmedel
som är trasig eller att man inte har fått ut personal vid frånvaro. Brister som man kan se
i dokumentationen är att det inte framkommer avvikelser utifrån genomförandeplan, när
den enskilde är sjuk eller orolig, vilket bör förbättras, här kan finnas ett mörketal. Han-
dikappomsorgen arbetar med att kvalitetssäkra dokumentation och bli duktigare i att
dokumentera utifrån genomförandeplan.

Sammanfattningsvis och med utgång från genomförandeplan kan konstateras att de en-
skilda har fått aktivitetsnivå tillgodosedd.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34(57)

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 35(57)

2011-05-05

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den14 april 2011, § 58 att förvaltningen får
i uppdrag att ta fram ett svar på skrivelserna från FUB till socialnämndens sammanträde
den 5 maj 2011.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på skrivelserna från FUB till social-
nämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 58.

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Information ned- och avskrivnin ar kundfodrin ar

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen samt gemensam administration får i uppdrag att göra en ordentlig kart-
läggning/analys av "ned- och avskrivningar kundfodringar",

att ärendet följs upp i socialnämnden den17 november 2011,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Bakgrund
Socialnämnden har begärt en redovisning av handläggningen gällande ned- och av-
skrivningar kundfodringar.

Ekonornienheten kommer att redogöra för hur reglementet för debiterings- och krav-
verksamhet tillämpas avseende kundfodringar inom socialnämndens område.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Reglemente, debiterings- och kravverksamhet.
3. Snau 110414 § 59.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 36(57)

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

Sn12011 :22

att förvaltningen samt gemensam administration får i uppdrag att göra en ordentlig kart-
läggning/analys av "ned- och avskrivningar kundfodringar",

1 Utdragsbestyrkande
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§ 74

Yttrande å skrivelse från intresse för Nattavaarab s framtid

Socialnämnden beslutar

att anta yttrandet.

Sn/2010:164

Bakgrund
En skrivelse från Intressegruppen för Nattavaaras framtid har inkommit. Skrivelsen är
ställd till kommunstyrelsens ledamöter och avser användandet av skolbyggnaden i Nat-
taavara.

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet då socialnämnden skall svara på skrivelsen,
inte förvaltningens tjänstemän (bilaga 1)

Socialförvaltningen har svarat på den del som rör förvaltningens verksamhetsområde
(bilaga 2).

Socialnämnden har att ta ställning till socialförvaltningens förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta yttrandet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen 101220 § 313.
3. Yttrande från socialförvaltningen.
4. Skrivelse, intressegruppen för Nattavaaras framtid.
5. Snau 110414 § 60.

f Utdragsbestyrkande
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§ 75

Information hemvårdsbidra

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2010-12-16 beslutat att få en presentation om
hemvårdsbidrag.

Hemvårdsbidrag är avsedd till enskilda som är 50-75 år och lever i hushållsgemenskap
med närstående. Det är biståndsprövat enligt 4 kap 2 § SoL.

Hemvårdsbidraget ska tillgodose omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses via öppen
hemtjänst. Det är endast behov av insatser som rör personlig omvårdnad som kan ingå i
bedömning av rätten till hemvårdsbidrag. Biståndsbedömning ska beakta normalt anhö-
rigansvar t ex matlagning, inköp och städning. Hemvårdsbidrag kan kombineras med
andra insatser från hemtjänsten.

Hernvårdsbidraget är indelat i tre nivåer efter den enskildes förmåga och behov till hjälp
från sin närstående.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Hjälpinsatsen är 5-10 t/v
Hjälpinsatsen är 11-20 t/v
Hjälpinsatsen är 21-30 t/v

Ekonomiska konsekvenser
Vissa kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Berörs ej.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med gällande regelverk,

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 38(57)

2011-05-05

I Utdragsbestyrkande

2000 kr/mån/skattefritt
4000 kr/mån/skattefritt
6000 kr/mån/skattefritt

Sn/2011:21
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 61.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 39(57)

2011-05-05

Utdragsbestyrkande
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§ 76

U föl.nin Pro.ekt Hervor

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 40(57)

2011-05-05

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

1 1 , 1 1 Utdragsbestyrkande

1 1 Yin 1 1

Sn12010:222

Bakgrund
Hervor proj ektet 1/4-10 tom 28/3-11
Projektbeskrivning klar 100521 justerad 101108.
Arbetsgruppen har träffats 100506, 100521, 100527, 100614, 100913, 101026, 101213,
110131 och mötet som var inplanerat 110321 ställdes in.
Styrgruppen har träffats 100420, 100426, 100611, 100906, 101008, 101101, 101206,
110118, 110221, 110328. Protokoll finns från dessa möten sen 101008. Lägesrapport
har lämnats in varannan månad till styrgruppen.

Syftet är att den enskilde ska planeras hem så långt det är möjligt på vårdplaneringarna
och handläggaren gör en utredning och tar ett kortvarigt beslut och skriver arbetsplan
(Vad-plan), stödpersonen ska vara utsedd innan insatserna initieras och genomförande-
planen påbörjad. Genomförandeplanen (Hur-plan) ska vara klar inom 14 dagar så att
den finns med när handläggaren gör uppföljningen inom tre veckor från det att den en-
skilde kommit hem.

De som varit på korttidsboende innan hemtjänstinsatserna initierats, så har stödpersonen
träffat den enskilde där och påbörjat planeringen av insatserna och skrivandet av ge-
nomförandeplanen. Jag har deltagit på vårdplaneringarna för boende i Gällivare tätort
och urval av vissa födelsedagar. (From oktober så beslutades att alla boende i Gällivare
tätort som äldreomsorgshandläggarna vårdplanerade för skulle ingå i Hervor projektet.)
Min roll är att påtalar vikten av att den enskilde ska vara aktiv i de den klarar själv och
delaktig i de som hemtjänsten stöttar med. På vårdplaneringarna ska alla möjligheter till
att man planerar hem uttömmas. Korttidsplatserna ska användas för växelvård, utred-
ningsplatser och ibland när det absolut inte går att planera hem då bostaden eller risker
för den enskilde är ett stort hinder.

På vårdplaneringarna var det i början slutenvården som hade åsikter på hur och vad den
enskilde hade behov av för insatser från kommunen. Detta har blivit mycket bättre nu,
men det lever kvar att det går att fortsätta träna på korttidsboende och handläggarna får
motivera och nästan övertala den enskilde och anhörig om att de ska komma hem med
insatser. Rehabiliteringsansvaret i ordinärtboende har primärvården.
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Handläggarna gör allt för att den enskilde ska hem i första hand, men det har ibland inte
gått eftersom den enskildes bostad inte varit tillgänglig, har mycket stor fallrisk eller
mycket desorienterad och svag.

Min roll i verkställigheten är att påverka ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt samt
vara ett stöd för personalen i skrivandet av genomförandeplanerna.
Med handläggarna har vi talat om målformuleringarna i arbetsplanen som de skriver och
att stödpersonen tillsammans med den enskilde skriver delmål.
Det har inte fungerat så ofta att genomförandeplanen varit klar inom 14 dagar och att
den enskilde vet vem dennes stödperson är. Personalen har inte förstått syftet med ge-
nomförandeplanen, att den ska hållas aktuell och är en viktig del i dokumentationen.
När de initieras en ny omsorgstagare så är personalen ibland osäker på vilka insatser
som ska utföras trots att de fått utredning och arbetsplanen finns i safe.doc. I planering-
en så går det olika personal under en dag till den enskilde med många insatser/dag vilket
gör att det blir många ansikten att lära känna. Det händer att en personal ska hinna fem
måltider under en timme hos olika enskilda. Detta blir inte en god kvalité eftersom det
är restid och hos någon ska personalen sitta med så att allt äts upp samt att de ska få den
enskilde mer delaktig och aktiv i att förbereda måltiden vilket inte finns tid för.
I projektet ser vi ett stort behov av ett planerings- och kvalitetssäkringssystem och
nyckelfri hemtjänst.
Det finns ingen bra mätning på hur mycket behovet är av personal i förhållande till antal
enskilda och deras behov av insatser.

Det som ofta kommer upp är arbetsmiljöansvaret som handläggarna har som ansvar att
få fram i utredningen och detaljerna ska Ec göra ute i verkställigheten.
Jag har varit ett stöd till stödpersonen när denne skrivit genomförandeplanen. Både på
ÖHT och på WH 1 och WH 2.
Ute i hemtjänstgrupperna har jag varit med när den enskilde planerats hem med mycket
insatser. Detta för att se att det fungerar och om den enskilde inte har anhörig och per-
sonalen inte har en möjlighet att få in det i sin planering gällande bla inköp har jag varit
behjälplig med det.

Enkät till herntjänstpersonalen är gjord vid två tillfållen och samma frågor ska ställas tre
gånger till detta år.

Handläggarna gör uppföljningarna inom tre veckor och ibland är stödpersonen med vil-
ket ibland varit mycket bra och ibland inte så lyckat.

Det gäller att handläggare och stödperson har hunnit prata ihop sig innan vårdplanering-
arna. Oftast fungerar samverkan mellan stödperson och handläggare bättre vid uppfölj-
ningarna i hemmet.
Det är stor fördel när stödpersonen hinner träffa den enskilde och planera in insatserna
samt påbörja dokurnentationen i genomförandeplanen. Den enskilde får klart för sig

1 Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

2011-05-05

vem som är stödpersonen och blir delaktig i hur insatserna ska utföras samt diskussion
om meningsfullhet och målsättningar för den enskilde.
I mätningen av antal vårdplaneringar med måluppfyllelse visar det att många når målen
som handläggarna skrivit i arbetsplanen men det återstår ett stort arbete att få fram del-
mål i genomförandeplanen som inte formulerats som i arbetsplanen. Måluppfyllelsen
dokumenteras olika av handläggarna så det blir subjektivt när jag bedömer måluppfyl-
lelsen.

Det fortsatta arbetet med att få kedjan att hålla hela vägen från beslut till verkställighet
fortsätter genom att uttömma alla möjligheter till att planera hem den enskilde och att
stödperson och genomförandeplan fungerar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 62.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 42(57)

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Utdragsbestyrkande
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§ 77

U fUnin Pro.ekt S'älvförsö 'nin

Socialnämnden beslutar

att försörjningsenheten redovisar ärendet till socialnämnden den 16 juni 2011,

att beslutet delges service- och tekniknämnden.

Sn12010:277

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har av Kommunstyrelsen beviljats medel för att genomföra
ett projekt där förvaltningens uppdrag med att hjälpa enskilda i behov av försörjnings-
stöd till egen försörjning i stället.

Ekonomiska konsekvenser
Service- och tekniknämndens kostnader för försörjningsstöd beräknas att minska då
enskilda på ett snabbare sätt kan få egen försörjning genom att nya arbetssätt och arbets-
former införs.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar i familjer som är i behov av försörjningsstöd gynnas om de försörj-
ningsskyldiga föräldrarnas ekonomi förbättras genom självförsörjning.

Beslutsunderlag
Arbetet med kartläggning, analys och förslag har genomförst av två anställda i verk-
samheten och beräknas vara klart i slutet av april månad. I arbetet har ingått att se över
nuvarande organisation, ansvarsfördelning samt kartläggning och analys över vad enhe-
ten i dag erbjuder som hjälp till den enskilde förutom den rent ekonomiska hjälpen. Vi-
dare har studiebesök hos andra kommuner genomförts i syfte att nya ideer till arbetssätt
och organisation kan tas fram.
Då arbetet ännu ej är fårdigställt föreslås att redovisning/information till Socialnämnden
inplaneras till ett senare skede.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att försörjningsenheten redovisar ärendet till socialnämnden den 16 juni 2011,

att beslutet delges service- och tekniknämnden.

i i Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110414 § 63.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 44(57)
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§ 78

Utöknin av ersonli ombud inom Kraftfält Norr

Sn/2011:38

att avslå anhållan om medel av utökning för verksamheten med personligt ombud till
Kraftfält Norr.

Bakgrund
Med Lapplands kommunalförbund som huvudman inrättades verksamhet med personli-
ga ombud för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner under 2001. Två om-
bud anställdes inom samverkansprojektet Kraftfält Norr. Tjänsterna omreglerades se-
dermera till tillsvidareanställningar. Grundbemanningen har sedan starten legat på
sammanlagt 200 % tjänst för de fyra medlemskommunerna, med undantag för försöks-
verksamhet med utökning till 300% under 2008 och del av 2009.

Ekonomiska konsekvenser
Budget idag för personligt ombud är 120 293 kr. Om verksamheten skall utökas med ett
tredje ombud (enligt förslag) så kommer denna budget att inte räcka till. Utifrån beräk-
ning av möjliga statsbidrag för tre ombud och kostnader för verksamhet med tre ombud
så beräknas Gällivares kostnader bli totalt 226 036 kr per år inklusive finansiering lo-
kalhyra.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utredning
Maj 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna i syfte att få en natio-
nell uppbyggnad av verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att leda och samordna
uppbyggnads och utvecklingsarbetet som skulle grundas på ett kommunalt ansvar och
huvudmannaskap. Vidare beskrevs utifrån socialstyrelsens riktlinjer att personligt om-
bud skulle ha en fristående ställning och erbjudas till "personer (18 år och äldre) som
har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handi-
kapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv". Vidare betonades att de
personliga ombuden skulle arbeta på uppdrag av den enskilde och ha en samordnande
roll i kontakten med olika myndigheter.

2001 gjorde kommunerna i Kraftfält Norr dvs. Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala,
en gemensam ansökan om statsbidrag för att anställa två personliga ombud som till

1 Utdragsbestyrkande
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sammans skulle arbeta mot fyra kommuner. Statsbidrag beviljades och två ombud an-
ställdes, ett i Kiruna och ett i Gällivare. I dagsläget finns fortfarande två personliga om-
bud anställda då inom LKF, som är "spindeln i nätet" utifrån samordning/samverkan
mellan de fyra kommunerna. En styrgrupp med representanter från medlemskommuner-
na, Malmfältens psykiatri, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har ansvaret för att
verksamheten bedrivs utifrån uppställda mål och ramar. Statsbidrag har utgått årligen
till verksamheten. Under 2008 har ytterligare riktade statsbidrag kunnat sökas utifrån
regeringens intention om att arbeta mera med uppsökande verksamhet. LKF och med-
lemskommunerna har sökt och fått beviljat ytterligare statsbidrag till ett projekt med ett
tredje personligt ombud. Huvudsyftet med projektet har varit att nå unga vuxna mellan
18-30 år men även ett syfte att underlätta ombudens arbete med avseende på stora geo-
grafiska avstånd samt möjliggöra lagarbete. Medlemskommunerna inom LKF har nu att
ta ställning till om verksamheten med personligt ombud skall utökas med ett tredje
permanent ombud eller om verksamheten skall återgå till att bedrivas med två ombud..

20110204 har LKF:s direktion fattat beslut om att föreslå berörda nämnder i
medlemskommunerna att godkänna att kommunernas kostnader för verksamheten med
personligt ombud ökar till maximalt 577 307 kr/år och att denna summa fördelas mellan
kommunernas socialförvaltningar enligt gällande avtal. Detta förslag utgår alltså ifrån
att bedriva en verksamhet med tre personliga ombud.

Förslag till beslut
Utifrån de positiva resultat som projektet visat beträffande målet att nå unga vuxna och
bedömning av utvecklingsmöjligheter för verksamheten samt utifrån förslag från LKF:s
direktion till medlemskommunerna, föreslår utredaren att socialnämnden fattar beslut
om

att godkänna att kommunernas kostnader för verksamheten med personligt ombud ökar
enligt beräkning till maximalt 577 307 kr/år,

att den del av den totala kostnaden som inte täcks av statsbidraget fördelas mellan
socialförvaltningarna i medlemskommunerna enligt gällande avtal, för Gällivares del 36
% dvs, en ökning med 105 743 kr totalt 226 036 kr,

att uppdra till förvaltningen att inom befintlig budgetram omfördela pengar till verk-
samheten personligt ombud, totalt 226 036 kr.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Underlag inför beslutsprocess i medlemskommunerna gällande framtida bemanning.
3. Personliga ombud inom Lapplands kommunförbund redovisning av verksamhet

2010 samt ansökan om fortsatt statsbidrag för 2011.
4. Länsstyrelsens senaste beslut om statsbidrag inför 2010.
5. Länsstyrelsens beslut om utökat statsbidrag inför 2009.
6. Snau 110414 § 64.

Utdragsbestyrkande
,,
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§ 79

Personalredovisnin med hälsobokslut socialförvaltnin en 2010

Socialnämnden beslutar

att lägga personalredovisning med hälsobokslut för 2011 till handlingama.

Bakgrund
Personalenheten har tagit fram en personalredovisning med hälsobokslut för 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för bam och ungdomar att ta ställning till.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Personalredovisning med hälsobokslut
3. Snau 110414 § 65.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar

att kvinnojouren NIKE får ansöka om föreningsbidrag.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 49(57)

2011-05-05

§ 80

Ansökan från kvinno'ouren NIKE om verksamhetsbidra för 2011

1 1 1 Utdragsbestyrkande

1 1 1

Sn/2011:51

Bakgrund
Kvinnojouren Nike har 20110323 lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag på 100
000 kronor för första delen av verksamhetsåret 2011. Anledningen till detta är att före-
ningen villfå en spridning av möjliga intäkter så att inte den större delen av pengarna
under verksamhetsåret inkommer under senare delen av året.

För 2011 kommer ansökan av utvecklingsmedel till Länsstyrelsen att göras i samverkan
med Kraftverk Norr. Ett av de övergripande mål, 2011, som regeringen har för satsning-
en för de utvecklingsmedel som delas ut, är att Kvinnojour- och brottsofferjourverk-
samhet på lokal nivå ska stärkas och vid behov ska nya ideella frivilligorganisationer
som arbetar med att stödja våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.
Ansökningar som särskilt kommer att prioriteras i Norrbottens län är projekt som syftar
till att utveckla arbetet med barn som bevittnar våld. Kvinnojouren avser att återkomma
till socialnämnden för ansökan om verksamhetsbidrag för resterande del av året efter att
länsstyrelsen fattat beslut om hur mycket medel man kommer att bevilja kvinnojouren.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kvinnojouren erbjuder akut skyddat boende för kvinnor och deras barn vilket innebär
en "fristad" även för barn/ungdomar som bevittnar våld.

Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens verksamhetsbidrag bidrar till att kvinnojouren kan bedriva sin verk-
samhet som även innefattar ett skyddat boende. Om kommunen inte har en kvinnojour
kan man räkna med att vissa kvinnor som får stöd/hjälp via jouren blir aktuella hos so-
cialförvaltningen för boende och övriga insatser som ska bekostas på något annat sätt.

att förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med kvinnojouren NIKE:s tidiga-
re års budgetar.
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2. Verksamhetsberättelse.
3. Bokslut 2010.
4. Revisionsberättelse 2010.
5. Verksamhetsplan 2011.
6. Protokoll årsmöte 2011.
7. Delansökan verksamhetsbidrag.
8. Budget 2011.
9. Budget 2010.
10. Budget 2009.
11. Budget 2008.
12. Budget 2007.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 50(57)

2011-05-05

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 81

Val till Folkhälsorådet

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 51(57)
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att välja Rita Poromaa (s) som ordinarie och Valborg Fältholm (s) som ersättare till
Folkhälsorådet.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till Folkhälsorådet

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen 100927 § 232.
3. Snau 110414 § 68.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 82

Ansökan om utvecklin smedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn som har bevittnat våld

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 52(57)

2011-05-05

Sn12011 :68

att ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som har bevittnat våld tillsammans med Kiruna, Pajala och Jokk-
mokks kommuner med 1,2 milj. kronor.

Bakgrund
Regeringen har avsatt drygt 10 milj. kronor år 2011 till kommunerna för att på lokalnivå
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat
våld och män som utövar våld. Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen i Norrbotten att
fördela 2,9 milj kronor.

Regeringen avser att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till våldsut-
satta kvinnor, barn som har bevittnat våld och män som utövar våld.

Regeringens tre övergripande mål för satsningen är:
• Våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld ska få det stöd och den

hjälp de behöver oavsett i vilken kommun de bor.
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

ska förstärkas och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer mål-
inriktat, strukturerat och samordnat.

• Kvinnojours- och/ eller brottsoffer jourverksamheten på lokalnivå ska stär-
kas och vid behov ska nya ideella organisationer som arbetar med att stödja
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld etableras.

Från dessa utvecklingsmedel ansöker Kraftfält Norr dvs. Gällivare, Kiruna, Pajala och
Jokkmokk's kommuner gemensamt 1,2 milj. Kronor för att bygga upp ett gemensamt
samverkans- handläggnings- och behandlingsstruktur för ViNR (våld i nära relationer).
Tanken är att gemensamt kunna uppfylla de krav som ställs enligt 5 kap 11§ SoL (se
även regeringens övergripande mål).

Ekonomiska konsekvenser
Krävs ingen egen finansiering men medför viss resursfördelning som görs inom befint-
lig budgetram.

Utdragsbestyrkande

,''y 1



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Konsekvenser för barn och ungdomar
Stödet till barn som har bevittnat våld förstärks och utvecklas.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som har bevittnat våld tillsammans med Kiruna, Pajala och Jokk-
mokks kommuner med 1,2 milj. kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan om utvecklingsmedel.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 53 (57)

2011-05-05
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 83

Ärendeu för nin slista

Socialnämnden beslutar

Bostadsanpassningshandläggare

Utvärdering projekt arbetskläder
Sn12007:155

2011-05-05

att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.

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

Information samordnad individuell plan

Uppföljning av Projekt Hervor
Sn12010:222

Uppföljning ned- och avskrivningar
kundfodringar
Sn/2011:22
Information familjerådgivningens verk-
samhet

Projektet Samverkan mot våld

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 54(57)

Ansvarig
Projektledaren

Socialförvaltningen

Projektledaren

Handläggaren

Förvaltningen

Projektsamordnaren

Projektledare

Socialförvaltningen

Familjerådgivningen

Projektledaren

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 5 maj 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110414 § 67.

Utdragsbestyrkande
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C91/5C5
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 84

Sti endium till två elever från av ån sklass 2011 Välkommaskolans omvårdnads-
program  

Socialnämnden beslutar

att utbetala 1.500 kr som stipendium till Linnea Heikillä i 0P3,

att utbetala 1.500 kr som stipendium till Susanna Ijäs i 0P3,

att förvaltningschefen får i uppdrag att utse utdelare av stipendiet i samband med
skolavslutningen.

Bakgrund
Socialnämnden har de senaste åren, i samband med skolavslutningen, delat ut stipendier
till två elever i avgångsklassen på omvårdnadsprogrammet vid Välkommaskolan.
Det har till socialnämnden inkommit förslag på två stipendiater för examen 2011;
- Linnea Heikkilä, 0P3
- Susanna Ijäs, 0P3

Beslutsunderlag
1. Förslag på stipendiat 2011-05-03.
2. Förslag på stipendiat 2011-05-03.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 55(57)

2011-05-05
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 85

Ansökan om utvecklin smedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 56(57)

2011-05-05

Sn/2010:126

att ställa sig bakom Kommunförbundet Norrbottens ansökan om utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen för projektet Centrum mot Våld tillsammans med de övriga kommunerna
i länet.

Bakgrund
I Norrbotten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring
kvinnor som utsatts för våld, Länsgruppen för kvinnofrid. Under 2009 utreddes behov
och förutsättningar för ett Centrum mot våld. Utredningen, som finansierades av läns-
styrelsen, presenterades i slutet av 2009, och konstaterade att behov fanns och även för-
utsättningar i form av en politisk vilja att åstadkomma förbättringar. I utredningen kon-
staterades att det finns behov av att stärka samordningen och säkra stödet och skyddet
för de berörda målgrupperna.

Projektet Centrum mot Våld ska bedrivas med ett länsperspektiv och söka lösningar
med såväl centraliserade inslag som mer decentraliserade alternativ. Arbetet ska kunna
kvalitetssäkras oavsett var i länet det utförs. Samverkande myndigheternas ansvar och
geografiska avgränsningar ska tydliggöras, samt vilka framgångsfaktorer och hinder
som finns för en fungerande samverkan. Huvudsakliga syftet med projektet är att stärka
individperspektivet och att kunna erbjuda ett myndighetsstöd i hela länet som är anpas-
sat efter den våldutsattes behov. I projektet tillskapas specifika verksamheter som erbju-
der bam och kvinnor som utsatts för våld och övergrepp erforderligt stöd, skydd och
behandlingsinsatser samt våldsutövande män lämplig och effektiv behandling.

Ekonomiska konsekvenser
Krävs ingen egen finansiering.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Stödet till barn som har bevittnat våld förstärks och utvecklas.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 57(57)

2011-05-05

att ställa sig bakom Kommunförbundet Norrbottens ansökan om utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen för projektet Centrum mot Våld tillsammans med de övriga kommunerna
i länet.

Beslutsunderlag
I. Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld.
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