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§ 105

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

1. Sn 2011:14 100
Cirkulär 11:29, SKL, "Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelse-
kommun".

2. Sn 2011:97 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen, "Regler för hantering av kontantkassor".

3. Sn 2011:98 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen, "Engångsanslag år 2011 för Wassarahem 2"

4. Sn 2011:100 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen, "Samordnare för IT-utveckling inom vård, omsorg
och annan verksamhet".

5. Sn 2011:101 700
Protokollutdrag, kommunstyrelsen, "Riktlinjer för resor och fordon".

6. Sn 2011:104 700
Protokollutdrag, lokalstyrgrupp, "övergripande nyckeltal vid nyproduktion av äldreom-
sorgslokaler".

7. Sn 2011:110 700
Meddelande, SBU, "Förebygg för barnens skull".

8. Sn 2011:105 701
Rapport, kommunförbundet, "Vård och behandlingsinsatser för barn och ungdomar med
psykosocial ohälsa".

9. Sn 2011:102 701
Protokoll, rådet för funktionshinderfrågor 110517.

10. Sn 2011:43 700
Protokoll, kommunala pensionärsrådet 110518.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4(39)
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11. Sn 2011:77 011
Begäran om förlängd tid för remiss Vision Gällivare samhällsomvandling.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Snau 110908 §85.

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dele ationsbeslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 6 (39)

2011-09-22

Socialnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.

Ekonomienheten

1. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

2. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

3. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

4. Sn 2011:1 002
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

Socialförvaltningen

5. Sn 2011:93 702
Yttrande angående alkoholtillstånd, tillfälligt tillstånd till Linafallet Lodge HB.

6. Sn 2011:94 702
Remissvar till kommunstyrelsen i ärendet alkoholservering till Björnfällan Dundret.

7. Sn 2011:95 702
Yttrande tillfålligt tillstånd, Arctic Light Safari AB.

8. Sn 2011:96 702
Yttrande angående alkoholtillstånd, tillfälligt tillstånd till Linafallet Lodge HB i samar-
bete med Alla tiders cafe.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.

Utdragsbestyrkande
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2. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
3. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
4. Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan.
5. Yttrande angående alkoholtillstånd, tillfälligt tillstånd till Linafallet Lodge HB.
6. Remissvar till kommunstyrelsen i ärendet alkoholservering till Björnfällan Dundret.
7. Yttrande tillfälligt tillstånd, Arctic Light Safari AB.
8. Yttrande angående alkoholtillstånd, tillfålligt tillstånd till Linafallet Lodge HB i sam-
arbete med Alla tiders cak
9. Snau 110908 §86.

i Utdragsbestyrkande
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§ 107

Information från ledamöter

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 (39)
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att besöket i Vällinge redovisas i socialnämnden den 20 oktober 2011.

Bakgrund
Allmän information från ledamöter som delges socialnämnden.

Valborg Fältholrn (s) och Iris Dimitri (v) informerar om studiebesöket i Vällinge.

Valborg Fältholm (s) informerar om anhörigträffen i Umeå.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.

Beslutsunderlag
1. Snau 110908 §87.

Utdragsbestyrkande
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§ 108

De kommunala råden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 (39)

2011-09-22

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

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

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, PRO Gällivare.
2. Snau 110908 §88.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 109

Kurser och konferenser 2011

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 10(39)

2011-09-22

att socialnämnden är restriktiv avseende medverkan vid kurser och konferenser då bud-
get för politikerkostnader visar ett underskott,

att hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av en utökad budgetram för 2012 och
framöver,

att omfördela medel från konto "verksamhetsutveckling" till konto "Personalkostnader
socialnämnd",

att Valborg Fältholm (s), Dagmar Nyman (mp) och Peter Backefalk (ns) deltar i "Folk-
hälsa, tillväxt och samhällsutveckling".

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.

1. Ungdomsrådet, Ungdomsfullmäktige 2011, 24 november Folketshus Gällivare.

Sn/2011 :2

2. Folkhälsorådet "Folkhälsa, tillväxt och samhällsutveckling" 22 november Dundret,
Stora björn, sista anmälning 4 november. Kostnadsfri, arvode och förlorad arbetsför-
tjänst hanteras av respektive nämnd.

3. PWC "Värderingsstyrt ledarskap- en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre
effektivitet" 5 oktober Stockholm, sista anmälning 9 september. 3250 kronor exkl skatt.

4. Kommunförbundet "Chefs- och politikerdag om implementering av evidensbaserade
metoder" 27 september Sunderby folkhögskola, sista anmälning 5 september. 500 kro-
nor exkl moms.

5. SKL/Socialdepartementet "Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst" 2 novem-
ber Pite Havsbad hotell & konferens, sista anmälning 28 sept. Kostnadsfritt.

1 Utdragsbestyrkande
A
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att socialnämnden är restriktiv avseende medverkan vid kurser och konferenser då bud-
get för politikerkostnader visar ett underskott,

att hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av en utökad budgetram för 2012 och
framöver,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
2. Snau 110908 §89.

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Delårsbokslut

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 12(39)

2011-09-22

att förvaltningen får i uppdrag att inkomma med ett underlag för begäran om
tilläggsanslag gällande Wassarahem 2 för 2012-2014.

Bakgrund
Delårsbokslut för socialnämnden.

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.
Beslutsunderlag
1. Snau 110908 §90.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 111

Bidra ensionärsförenin ar- övers n av rutiner vid handlä in

Socialnämnden beslutar

2011-09-22

att ärendet utgår i avvaktan på handläggning av revisionsrapport "Förstudie- bidrags-
hantering inom socialförvaltningen" (sn/ 2011:106 — 007),

att bjuda in samorganisationerna PRO samt SPF till allmänna utskottet för diskussion
om ovanstående rapport,

att rapporten delges samorganisationerna före mötet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13(39)

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

Sn12011 :75

Bakgrund
Sedan 2003 har de rikstäckande pensionärsföreningarna SPF Veteranerna och PRO via
PRO:s samorganisation erhållit ett årligt bidrag som motsvarade 75 % av deras hyres-
kostnader. Hela bidraget har delats ut utan någon form av motprestation. Tanken med
denna ordning var att PRO:s samorganisation själv skulle avgöra vilka PRO föreningar
som skulle komma i åtnjutande av bidrag utifrån deras lokalbehov.

Ekonomiska konsekvenser
Bidraget har sedan 2003 varit 450 tkr till PRO:s samorganisation är och 50 tkr till SPF
Veteranerna.

Förslag på förändring
För att få en bättre kontroll/uppföljning på det socialnämnden betalar ut i bidrag till pen-
sionärsföreningarna föreslås att samtliga hyreskontrakt för de lokaler som föreningarna
hyr begärs in tillsammans med respektive förenings medlemsantal. Detta redovisas se-
dan för socialnämnden och först därefter görs en utbetalning av bidraget.

att ärendet utgår i avvaktan på handläggning av revisionsrapport "Förstudie- bidrags-
hantering inom socialförvaltningen" (sn/ 2011:106 — 007),

att bjuda in samorganisationerna PRO samt SPF till allmänna utskottet för diskussion
om ovanstående rapport,

att rapporten delges samorganisationerna före mötet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110908 §91.

( 1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 14(39)

2011-09-22
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§ 112

Ansökan om stimulansmedel 2011

2011-09-22

Socialnämnden beslutar

att anta ansökan av stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15(39)

5n12011:108

Bakgrund
Socialnämnden har under några år ansökt om stimulansmedel för olika projekt inom
äldreomsorgens vård och omsorgsboenden/skärskilda boenden. En ny ansökan har
skickats inför år 2011.

Utredning
Socialförvaltningen har under några år ansökt om stimulansmedel för projekt inom
äldreomsorgens vård och omsorgsboende i syfte att utveckla arbetsmetoder och innehåll
av den vården och omsorgen som bedrivs. Idag har äldreomsorgen stimulansmedel till
att utveckla kost och måltidmiljö, demens, det sociala innehållet, uppsökande hembesök
och rehabilitering samt läkemedelsgenomgångar. Det utgår även stimulansmedel för
anhörigstöd och beräknad kostnad av individbaserad statistik och öppna jämförelser.

Samtliga projekt med stimulansmedel har i syftet att utveckla metoder som ger god kva-
litet med meningsfullhet och ett bra förhållningssätt i det arbete som all personal
genomför. Projekten har även syfte att ge våra enskilda en god omvårdnad och god livs-
kvalitet de år de bor på kommunens äldreboenden. Ytterligare syfte är att integrera fri-
villigorganisationer i verksamheten så att de enskilda får så brett utbud som möjligt av
aktiviteter, vilket medför att det finns möjlighet att individualisera aktiviteterna. Idag
finns föreningar, studieförbund och enskilda som är aktiva i detta arbete.

Ekonomiska konsekvenser
I ansökan framgår det att det är avsatt 480,4 tusen kronor som stimulansmedel, för Gäl-
livare kommun, för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta ansökan av stimulansmedel från Socialstyrelsen.

I Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag.
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och
omsorg om äldre personer år 2011.
3. Läkemedelsrevisioner på SABO.
4. Sköterskeuppgifter på SABO inför läkemedelsrevision.
5. Snau 110908 §92.

I Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

1
1

~lUc5
Qffiew'

§ 113

Kartlä in anal s av ned- och avskrivnin ar av kundfodrin ar inom socialnämn-
den

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17(39)

2011-09-22

Sn/2011 :22

att tillsammans med berörda aktörer se över hela ned- och avskrivningsprocessen med
syfte att åtgärda problemen,

att följa upp ärendet i mars 2012,

att beslutet delges kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden.

Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2011-05-05 att en kartläggning skulle göras över socialnämn-
dens ned- och avskrivningar. Anledningen till kartläggningen är att socialnämnden upp-
lever att antalet ned- och avskrivningar under de senaste åren ökat både i antal och be-
lopp.

Skillnaden på ned- och avskrivningar är att nedskrivningar skall göras så fort en fordran
är osäker och innebär en redovisningsteknisk minskning av kommunens tillgångar, krav
skickas regelbundet till gäldenären. Avskrivning innebär att kommunens krav upphör
helt och görs när fordran konstaterats som värdelös, d v s utmätningsbara tillgångar sak-
nas.

Tillvägagångssätt
Intervjuer har gjorts med de ekonomiassistenter på ekonomienheten som handlägger
avgiftsdebiteringen inom socialnämndens område. Via ekonomisystemet har framtagits
kostnaderna för ned- och avskrivningar under de senaste tre åren.

Även sekreteraren i överförmyndarnämnden har intervjuats för att behovet av god man
ofta blir aktuellt inom vård- och omsorgsdebiteringen. Kontakt har även tagit med om-
rådeschefen för handikappomsorgen som varit involverad i ärenden inom socialt stöd
med stora skulder till kommunen. Även arbetsledaren inom försörjningsenheten har
intervjuats.

Resultat
Antalet ned- och avskrivningar har under de senaste åren hållit sig relativt konstant, se
bifogade sammanställning av ned- och avskrivningar under de senaste tre åren, bilaga 1.
Av ned- och avskrivningar är den största delen nedskrivningar. Under 2009 hade vi en

1 1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE  KOMMUN
Socialnämnden

1
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 18(39)

2011-09-22

topp av avskrivningar inom biståndsenheten, vilket berodde på ett nedlagt stödboende
inom missbruksvården (Myråsen).

De flesta nedskrivningarna återfinns inom öppen hemtjänst och inom socialt stöd. Att
det flesta nedskrivningarna återfinns inom öppen hemtjänst beror det till största delen på
att brukarna från början sköter sin egen ekonomi, men efter blir många mentalt sämre
och behov av god man uppstår. Ibland kan det ta tid innan behovet av god man upptäcks
och därefter lång tid innan någon god man utses, med risk för att skulden blir väldigt
hög. Inom socialt stöd har det handlat om personer som vägrat att betala sin hyra och
inte velat ha någon god man.

Vid intervjun med överförmyndarfunktionen framkom att behovet av god man, endast
kan aktualiseras av de med delegation att anmäla behov av god man. Enligt socialnämn-
dens delegationsordning är det biståndshandläggarna som har denna delegation.

Samtliga nedskrivningar går vidare till inkassoföretag enligt reglerna för kommunens
debiterings- och kravverksamhet. De debiteringsansvariga har svårt att överblicka hur
stor del av det som skickas till inkasso blir intäkter för kommunen. Inkassoverksamhe-
ten hanteras av ekonomienhetens assistent för den löpande bokföringen av kommunens
in- och utbetalningar (kassan).

Ekonomiassistenterna som handlägger avgiftsdebiteringen har den mesta kontakten med
enhetscheferna ute i verksamheten. Det är i regel från enhetscheferna som uppgifter
kommer om nya vårdtagare, förändringar m m. Ibland kan uppgifter om nya vårdtagare
dröja så länge att avgiften hunnit bli så stor att kommunen tvingats avskriva del av skul-
den. Möjligheten finns också att upprätta en amorteringsplan för att sprida en hög avgift
på flera månader. Information om dödsfall är också något som kan dröja, vilket kan leda
till att fakturor går ut helt i onödan.

Ekonomiassistenterna har delegation på att lägga upp amorteringsplaner, vilket görs vid
behov, exempelvis när en skuld har blivit för stor för att kunna betalas vid ett tillfålle.
För närvarande finns ett antal upprättade amorteringsplaner.

Det är inte alltid som kontakt tas med enhetschef innan beslut om ned- eller avskrivning
görs. Ibland skickas s k saldolistor till enhetschefer på de brukare som ligger efter med
betalningen, dock sker inte alltid någon återkoppling från enhetscheferna. Ekonomias-
sistenterna efterlyser någon form av rutin som bör tillämpas innan ned- eller avskrivning
görs.

Ekonomiassistenterna anser inte att det är deras skyldighet att kontakta överförmynda-
ren om någon brukare ligger efter med betalningar. De anser att detta bör ligga hos en-
hetscheferna som har det ekonomiska ansvaret för verksamheten. De har heller inte nå

1 Utdragsbestyrkande
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gon kontakt med försörjningsstödet. Enligt delegationsordningen har ekonomiassisten-
terna inte någon befogenhet att anmäla ärenden till överförmyndarfunktionen, utan den-
na delegation ligger som tidigare nämnts på biståndshandläggarna.

Vid intervjun med överförmyndarfunktionen framkom det att det ibland kan ta en vä-
sentlig tid, upp till 3 månader från det att ärendet inlämnats till tingsrätten innan beslut
om god man tas. Innan ärendet kommit så långt så att en ansökan inlämnats till tingsrät-
ten, kan det också ha gått en längre tid. Beslut om god man tar i regel en avsevärd tid,
vilket gör att skulderna hinner bli väldigt höga.

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, anhörig eller överförmyndar-
nämnden. Socialtjänsten har anmälningsskyldighet till överförmyndarnämnden om det
upptäcks att god man måsta utses och denna anmälningsskyldighet har biståndshandläg-
garna enligt delegation.

Inom handikappomsorgen har områdeschefen arbetat aktivt med de hyresskulder som
personer inom socialt stöd har till Gällivare kommun. Hyresskulderna har i regel upp-
stått inom bostadsområden som vi blockförhyr, där det bor personer som inte alltid har
någon insats från socialt stöd. Områdeschefen har varit i kontakt med försörjningsenhe-
ten för att få till stånd avbetalningsplaner och förmedlingshjälp. Områdeschefen saknar
dock ofta återkoppling från försörjningsenheten om vad som sker i ärendet. I några fall
har även god man aktualiserats.

Vid kontakt med försörjningsenhetens arbetsledare framkom att personer som är pen-
sionsberättigad inte har rätt att erhålla försörjningsstöd annat än som tillfällig hjälp vid
medellöshet. Den tillfålliga hjälpen kan bestå av förmedlingshjälp i avvaktan på god
man utses. I något fall har försörjningsenheten gått in med förmedlingshjälp för bl a
personer inom socialt stöd.

Kontaktpersonen på försörjningsenheten uppger även att socialförvaltningen heller inte
kan kräva att de brukare som inte kan betala sina avgifter fullt ut skall söka försörj-
ningsstöd. Som stöd för sitt påstående hänvisar han till SoL 8 kap 6 § som lyder enligt
följande; Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala
levnadskostnader (förbehållsbelopp).

Slutsatser
Någon ökning av ned- eller avskrivningar kan inte konstateras, dock ser vi en avvikelse
i avskrivningar under 2009, vilket berodde på det tillfälliga stödboendet Myråsen.

Rutin bör upprättas för i vilket skede ned- och avskrivningar skall göras. Rutin behöver
även upprättas för hela ärendegången från handläggarens beslut om insats till att faktu

1 Utdragsbestyrkande

1
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ran går ut till brukaren. Här bör också framgå vilka kontakter som ekonomiassistenterna
skall ha med socialnämndens tjänstemän och vise versa för att om möjligt undvika för-
senad information om nya brukare vilket kan leda till stora skulder. En ytterligare orsak
till vikten med ordentliga rutiner är att de debiteringsansvariga inte är placerade inom
socialförvaltningen utan under kommunstyrelsens ekonomienhet.

En orsak till den långa handläggningstiden för bl a god man är att ekonomiassistenterna
har de mesta kontakterna med enhetschefer, men det är biståndshandläggarna som har
delegationen på att göra en anmälan om god man.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tillsammans med berörda aktörer se över hela ned- och avskrivningsprocessen med
syfte att åtgärda problemen,

att följa upp ärendet i mars 2012,

att beslutet delges kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Sammanställning av ned- och avskrivningar 2008 — 2010.
3. Snau 110908 §93.

Yrkande

Iris Dimitri (v) yrkar att

1
1

1
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att tillsammans med berörda aktörer se över hela ned- och avskrivningsprocessen med
syfte att åtgärda problemen,

att följa upp ärendet i mars 2012,

att beslutet delges kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris
förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar
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§ 114

U förnin av n t s stem för bättre överskådli et av redovisnin av statistik

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

1 Utdragsbestyrkande

1

Sn/2009:16

att beslutade medel för kvalitetssäkring av verkställighet inom ordinärt boende för 2010
används för att påbörja införandet av ett nytt verksamhetssystem och medel för nytt
verksamhetssystem 2013 används för att kvalitetssäkra verkställigheten inom ordinärt
boende,

Bakgrund
Socialnämndens allmänna utskott har vid sammanträde den 9 september 2010 haft upp-
följning i ärendet, chef/controller och IT-koordinator deltog på sammanträdet. Social-
nämnden har vid sammanträde 2010-09-23 beslutat att ärendet följs upp i september
2011.

Utredning
För att ta fram ett nytt system för bättre överskådlighet av redovisning av statistik har
förvaltningen utifrån resursbrist haft små möjligheter att arbeta med metodutveckling.
Befintligt verksamhetssystem ger inte ett bra stöd vid insamlingarna vilket medför extra
belastning i form av manuellt arbete för att kvalitetssäkra statistiken. Förvaltningen har
under 2011 haft en administratör som arbetat delvis med insamling av statistik och har
prioriterat att ta fram ett manuellt system för datainsamling av kostnad per brukare
(KPB) löpande månads- och/eller kvartalsvis i stället för årsvis. I övrigt har resurserna
koncentrerats till att kunna levererar statistik med god kvalitet i rätt tid, trots det har
ändå förvaltningen vid flertalet tillfällen behövt begära anstånd. Löpande kommer nya
eller förändrade krav på nationella insamlingar, inget tyder på att de nationella kraven
på insamlingar kommer minska i framtiden, se bilaga "Socialförvaltningens statistik
inlämning under 2011".

Förvaltningen har beviljats medel 2010 för att kvalitetssäkra verkställigheten inom ordi-
närt boende med 1 500 mkr. För att se över möjligheter till ett IT-stöd för bättre över-
skådlighet av statistik gjordes i november 2010 ett studiebesök till Vänersborgs kom-
mun. Vid studiebesöket visades deras IT-stöd för planering och uppföljning av beslut
och insatser inom ordinärt boende. För att uppnå målet att kvalitetssäkra verkställighe-
ten inom ordinärt boende skulle det IT-stöd som visades medföra krav på integrationer
till verksamhetssystem, ekonomisystem, personalsystem samt stora personella resurser.
Trots de integrationer som Vänersborgs kommun har infört krävdes det manuell hanter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 22(39)
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ing för vissa insatser. Test av IT-stöd under en begränsad tid uppväger inte de extra
kostnaderna och av den anledningen bör förvaltningen avstå test.

Förvaltningen har också under våren 2011 deltagit i upphandling av nytt verksamhets-
system för socialtjänst tillsammans med Piteå, Älvsbyn, Pajala och Jokkmokk. Piteå
kommuns inköpsavdelning slutförde upphandlingen för samtliga kommuner juni 2011.
Kommunfullmäktige har beslutat om medel för investeringsobjekt, nytt verksamhetssy-
stem, med 1 200 mkr för år 2013.

En förutsättning för att långsiktigt kvalitetssäkra verkställighet inom ordinärt boende är
att först införa ett nytt verksamhetssystem och därefter kvalitetssäkra verkställigheten
inom ordinärt boende. Detta innebär att de planerade investeringsprojekten för 2010 och
2013 bör ske i omvänd ordning. Beslutade medel för kvalitetssäkring av verkställighet
inom ordinärt boende för 2010 skulle då kunna användas för att påbörja införandet av
ett nytt verksamhetssystem och medel för nytt verksamhetssystem 2013 skulle då an-
vändas för att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra verkställigheten inom ordinärt bo-
ende.

Införande av ett nytt verksamhetssystem skulle förutom att förbättra möjligheten att
kvalitetssäkra verkställighet inom ordinärt boende också kvalitetssäkra redovisning av
statistik samt ge ett bättre stöd för myndighetsutövningen och verkställigheten inom
hela socialtjänsten.

Ekonomiska konsekvenser
Beviljade medel i dagsläget:
2010 — 1 500 mkr kvalitetssäkring av verkställighet inom ordinärt boende
2013 — 1 200 mkr nytt verksamhetssystem

Beslutade medel för kvalitetssäkring av verkställighet inom ordinärt boende för 2010
skulle då användas för att påbörja införandet av ett nytt verksamhetssystem och medel
för nytt verksamhetssystem 2013 skulle användas för att fortsätta arbetet med att kvali-
tetssäkra verkställigheten inom ordinärt boende.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att förtydliga tjänsteskrivelse samt beslutsformulering till socialnämnden den 22 sep-
tember 2011.

1 Utdragsbestyrkande

1
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Statistik 2011.
3. Snau 110908 § 94.

i
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§ 115

U fölnin redovisnin kostnad er brukare/kom ass

Socialnämnden beslutar

2011-09-22

att avveckla Engelsmannens gruppbostad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 24(39)

Sn12010:167

Bakgrund
Uppföljning redovisning kostnad per brukare/kompassen (sn 2010:167 ), beslutade
socialnämnden daterad 2010-10-21 att anta åtgärdsförslag att avveckla en gruppbostad
och att förtäta upp befintliga gruppbostäder från 4 och 5 platser till 6 platser. Idag har
handikappomsorgen totalt 42 platser.

Utifrån övergripande lokalöversyn har ärendet tagits upp i lokalstyrgruppen, daterad
2010-08-17, beslut att handikappomsorgen tillsammans med fastighetschef ser över
behovet av gruppbostäder samt ta fram plan för genomförande av eventuell förändring
av bostadsbeståndet inom handkappomsorgen. Tillsammans med Service- och Teknik
och Top bostäder upprättades en handlingsplan, om förslag avveckling av Engelsman-
nens gruppbostad, och förtätning av befintliga platser, vilka befintliga gruppbostäder
som är möjlig att förtäta upp från 4 och 5 platser till 6 platser. Samt att ersätta antal plat-
ser som motsvarar den avvecklade gruppbostaden. Avrapportering till lokalstyrgruppens
sammanträde daterad 2010-10-06, avrapporterades ovanstående frågeställning.

Konsekvenser
Engelsmannens gruppbostad består av totalt 4 platser, en plats har varit tom fr.o.m. au-
gusti år 2008 och den andra platsen blev tom augusti år 2010. De två enskilda som är
kvar erbjuds plats på Granbackas gruppbostad och på Fjällripans gruppbostad. Inom
bägge verksamheterna finns kompetens utifirån de specifika funktionsnedsättningarna,
men även anpassning av lägenhet för person med ett multihandikapp, där även förråd
för uppladdning av el hjälpmedel finns enligt arbetsmiljöverkets krav (AFS 1988:4).
Samt att de enskilda kommer att erbjudas möjlighet för en betydelsefull gemenskap. De
vidtagna åtgärderna kommer att innebära att kostnad per brukare blir lägre och antalet
platser oförändrad, totalt 42 platser.

Personal och godemän är informerade om avvecklingen.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att avveckla Engelsmannens gruppbostad.

1 1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110908 §95.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 25(39)
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§ 116

Val till un domsrådet

2011-09-22

Socialnämnden beslutar

att utse Roland Nirlen (s) till ordinarie representant i ungdomsrådet,

att utse Dagmar Nyman (mp) till ersättare i ungdomsrådet.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till ungdomsrådet.

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 22 september 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Arbetsordning för ungdomsrådet.
3. Snau 110908 §96.

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 26(39)

i Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dele ationsordnin för ersonalfrå or

Socialnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 27(39)

2011-09-22

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

Utdragsbestyrkande

Sn12011 :89

att anta föreslagen delegationsordning för vidaredelegation och verkställighet av perso-
nalärenden inom socialförvaltningen.

Bakgrund
Kommunstyrelsens personalutskott har 2011-05-20 beslutat att delegationsordning med
förslag på vidaredelegation och verkställighet hänskjuts till respektive nämnd för beslut.

att anta föreslagen delegationsordning för vidaredelegation och verkställighet av perso-
nalärenden inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens personalutskott § 15.
2. Förslag på vidaredelegation och verkställighet av personalärenden inom socialför-
valtningen.
3. Snau 110908 §97.
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§ 118

Länsöver ande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för ersoner med
s kisk funktionsnedsättnin

Socialnämnden beslutar

att anta förslag till överenskommelse.

Bakgrund
Kommunförbundets socialberedning har inkommit med förslag på länsövergripande
överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsned-
sättning.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser fdr barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta förslag till överenskommelse.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Socialberedningen § 22.
3. Förslag på överenskommelse.
4. Snau 110908 §98.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 28(39)
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1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 119

Gemensamma riktlider inom området medicintekniska rodukter 2011

Socialnämnden beslutar

att anta de reviderade riktlinjerna.

Bakgrund
Kommunförbundets socialberedning har inkommet med förslag på revidering av riktlin-
jer inom området medicintekniska produkter.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta de reviderade riktlinjerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Socialberedningen § 7.
3. Reviderade riktlinjer.
4. Snau 110908 §99.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 29(39)
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Utdragsbestyrkande
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§ 120

Överenskommelse om s'ukvårdsinsatser i ordinärt boende

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 30(39)

2011-09-22

att anta överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärtboende.

Bakgrund
Kommunförbundet i Norrbotten och Norrbottens läns landsting har utarbetat förslag till
överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärtboende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunförbundet § 31.
3. Förslag till överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.
4. Snau 110908 §100.

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:80
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Regel 1 Ökad medvetenhet
Regel 5 Tillgänglighet
Regel 6 Utbildning
Regel 7 Arbetet
Regel 14 Policy och planering
Regel 18 Handikapporganisationer
Regel 19 Personalutbildning
Regel 20 Nationell granskning
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§ 121

U föl.nin ro am för funktionshinderfrå or

Socialnämnden beslutar

att lägga socialförvaltningens uppföljning till handlingarna.

Jäv

Rita Poromaa (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader ligger i respektive förvaltnings budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
I reglerna 1, 5, 6, 18 och 20 ingår även barnen.

Utdragsbestyrkande

Sn/2009:55

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-08 att anta Program för funktionshinderfrågor.
1 programmet framgår det att uppföljning ska ske årligen med start 2010.
Kommunfullmäktige beslutade att i FN:s standardregler lägga tyngden på följande reg-
ler:

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera uppföljningen till nämnderna för yttrande.
Samt att uppföljningen för 2010 angående program för funktionshinderfrågor ska tyd-
liggöra redovisade åtgärder.

Socialförvaltningen har genomfört en uppföljning av program för funktionshinderfrågor
för perioden 20090701-20100112.
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att lägga socialförvaltningens uppföljning till handlingarna.

Jäv

Rita Poromaa (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen § 76.
3. Socialnämnden 090326 § 23.
4. Socialförvaltningens uppföljning.
5. Snau 110908 §101.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 32(39)
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§ 122

Information bostadsan assnin shandlä aren

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 110908 §102.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 33(39)

2011-09-22

5n12011:112

Socialnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagens sammanträde,

att "information bostadsanpassningshandläggaren" hänskjuts till socialnämndens sam-
manträde den 17 november 2011.

Bakgrund
Socialnämnden har 110217 begärt information från bostadsanpassnings handläggaren.

Eivor Nilsson bostadsanpassnings handläggare informerar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 123

Till än ii etsda i Gällivare

Socialnämnden beslutar

att socialnämnden är restriktiv avseende medverkan vid kurser och konferenser då bud-
get för politikerkostnader visar ett underskott,

att hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av en utökad budgetram för 2012 och
framöver,

att Roland Nirkn (s) samt Peter Backefalk (ns) deltar vid tillgänglighetsdagen,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Jäv

Rita Poromaa (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Bakgrund
Rådet för funktionshinderfrågor kommer att anordna en tillgänglighetsdag den 26 sep-
tember 2011. Under 2010 granskade rådet tillgängligheten på Gällivare Värdshus samt
Ol&ys.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

2011-09-22

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34(39)

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

Sn12011:111

att socialnämnden är restriktiv avseende medverkan vid kurser och konferenser då bud-
get för politikerkostnader visar ett underskott,

att hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av en utökad budgetram för 2012 och
framöver,

att beslutet delges kommunstyrelsen.

1 1 1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Rådet för funktionshinderfrågor 110517 § 12.
3. Snau 110908 §103.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 35(39)

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Plan för införandet av lokala värdi ets arantier

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 36(39)

Socialnämnden beslutar

att socialnämnden kommer att utreda frågan om form för eventuell kompensation,

att ansökan ändras avseende punkt 4 A, B och C.

I Utdragsbestyrkande

Sn12011 :74

Bakgrund
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453),
SoL. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser för äldre personer ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som ett
led i att kommunerna ska börja tillämpa den nya bestämmelsen fick Socialstyrelsen vå-
ren 2010 bland annat i uppdrag att ta fram en vägledning för att ge stöd till kommuner
som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier. Utgångspunkten är de nya bestämmel-
serna i 5 kap. 4 och 5 §§ SoL om en nationell värdegrund i äldreomsorgen och att "den
äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i bo-
endet och annan lättåtkomlig service ska ges." I början av 2011 fick Socialstyrelsen
även ett regeringsuppdrag om att administrera och betala ut prestationsersättning till
kommuner som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrel-
sens vägledning.

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Gällivare kommun 100 000 kr för att förbereda
införandet av lokala värdighetsgarantier. Medlen betalas ut så snart kommunen atteste-
rar rekvisitionen och skickar den till Socialstyrelsen. Under 2012 planerar Socialtjänsten
att utarbeta värdighetsgarantier att gälla inom vård- och omsorgsboenden i kommunen.
(Se projektplan). Till vilket Gällivare kommun blivit tilldelade 167 000 om vi skickar in
ansökan före den 15 oktober 2011. I Gällivare har vi ledningssystem för god kvalitet
och har byggt upp rutiner utifrån de fem kvalitetsområden som socialstyrelsen särskilt
lyfter fram, trots det ser vi ett stort behov av att förändra attityder, förhållningssätt och
arbetsmetoder som ska fokuseras på att den enskilde ska erbjudas en aktiv och menings-
full tillvaro i gemenskap med andra och att den enskilde ges ett större inflytande i ut-
formningen av sina insatser. Vi planerar därför att införa ett salutogent arbetssätt vilket
innebär att vi faktiskt ska arbeta utifrån socialtjänstlagens intentioner, där vi ska ta till-
vara på den enskildes egna resurser. Att vi ska utgå ifrån att alla människor har "resur-
ser" och vi som arbetar i verksamheten ska hitta metoder att ge människorna lust att
använda sina "resurser". Ofta har vi personal haft ett för passiviserande synsätt där
många äldre/funktionshindrade blir "mottagare" av en insats utan delaktighet, vi har inte
heller i tillräckligt stor utsträckning sett vikten av den enskilde individens behov av en
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meningsfull tillvaro och gemenskap med andra och att meningsfullhet är olika för alla
människor, dvs aktiviteter, meningsfullhet och gemenskap med andra ska planeras indi-
viduellt för varje enskild. Det "salutogena synsätt" innebär också att personalen får ut
mer av sitt arbete, de har en mer coachande roll för att få fram den äld-
redunktionshindrades målbilder och vad som är meningsfullt för var och en. De äld-
re/funktionshindrade kommer också att känna sig mer respekterade och betydelsefulla.
Även i revisionen av Socialnämndens verksamhet, slutdokument 2010-08-31, föreslår
revisorerna en satsning på värdegrundsarbete inom äldreboenden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 22 september 2011.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan om prestationsersättning till kommunerna för införandet av lokala
värdighetsgarantier.
3. Aktivitets- och tidplan.
4. Ansökningsblankett, Bilaga 3, ansökan om prestationsersättning till kommunerna för
införandet av lokala värdighetsgarantier.
5. Snau 110908 §104.

1 Utdragsbestyrkande

1
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att "Information Lex Sarah" samt "Information familjerådgivningens verksamhet" hän-
skjuts till socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2011,

att "Uppföljning ned- och avskrivningar kundfodringar" (5n12011:22) följs upp i mars
2012,

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.

Ärende Ansvari U föl.ning
Avrapportering Projekt utveckling anhö- Projektledaren Sn 090910 +
rigstöd Sn12008:149 2 ggr år
Information Lex Sarah Socialförvaltningen Sn okt 2011

Försörjningsenheten

Bostadsanpassningshandläggare Handläggaren Sn nov 2011

Information samordnad individuell plan Förvaltningen Sn okt 2011

Utvärdering projekt arbetskläder Projektsamordnaren Sn nov 2011
Sn12007:155

Uppföljning av Projekt Hervor Projektledare Sn nov 2011
Sn/2010:222

Uppföljning ned- och avskrivningar Socialförvaltningen Sn mars 2012
kundfodringar
Sn12011:22
Information familjerådgivningens verk- Familjerådgivningen Sn okt 2011
samhet

Projektet Samverkan mot våld Nämndsekreteraren

Oversyn riktlinjerna för handläggning av Socialförvaltningen Sn okt 2011
bidrag till externa aktiviteter riktade mot
särskilda boenden inom äldreomsorgen
KPB/kompassen, åtgärder för att förbättra Socialförvaltningen Sn dec 2011
resultatet inom LSS Sn12010:167

)

1 Utdragsbestyrkande

1

Sn/2011:5



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Information Länstrafiken i Norrbotten Anders Segerlund Sn okt 2011
Sn/2010:16

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att "Information Lex Sarah" samt "Information familjerådgivningens verksamhet" hän-
skjuts till socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2011,

att "Uppföljning ned- och avskrivningar kundfodringar" (Sn12011:22) följs upp i mars
2012.

Beslutsunderlag
1. Snau 110908 §105.
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1 Utdragsbestyrkande
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