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§ 114 

Delgivningar  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
1. SN 2010:144 013 
Redovisning färdtjänststatistik andra kvartalet 2010. 
 
2. SN 2010:13 709 
Minnesanteckningar, SAMBU 10-08-31. 
 
3. SN 2010:217 007 
Granskning av den balanserade styrningen och styrkortens tillämpning, revisorerna. 
 
4. SN 2010:214 700 
Nyhetsbrev, nationellt kompetenscentrum anhöriga. 
 
5. SN 2010:216 700 
Meddelandeblad, socialstyrelsen. 
 
6. SN 2010:215 013 
Stimulansmedel för äldre, ekonomisk redovisning för år 2009. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 101. 
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 Sn/2010:8  

 
§ 115 

Delegationsbeslut  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Socialförvaltningen 
 
1. SN 2010:213 734 
Omdisponering av medel gällande: handikappomsorgen. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut, socialförvaltningen. 
2. Snau 101007 § 102. 
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 Sn/2010:116  

 
§ 116 

Information  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information som delges socialnämnden. 
 
Gunnel Eriksson (s) informera om en träff med HSO i samband med valet. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 103. 
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 Sn/2010:7  

 
§ 117 

De kommunala råden  

 
Socialnämnden beslutar 
 
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. 
 
Roland Nirlén (s) informerar om att ungdomsrådet kommer att skicka ut en kallelse till 
ungdomsfullmäktige torsdagen den 25 november. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 104. 
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 Sn/2010:6  

 
§ 118 

Kurser och konferenser 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att nio stycken av socialnämndens ledamöter får gå på seminariet ”Kulturens betydelse i 
vård och omsorg- Det handlar om livskvalitet”, 
 
att anmäla deltagande till nämndsekreteraren, 
 
att lägga övriga kurser och konferenser till handlingarna.   
  
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
1. SN 2010:6  027 
Rikskonferensen ”Robust samhälle- Risker av social karaktär”. 1-2 december 2010 i 
Växjö konserthus. Sista anmälningsdatum 1:a november. 
 
2. SN 2010:6  027 
Kommunakuten ”kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda”. 3 december 
2010 på Saturnus konferens Stockholm. Sista anmälningsdatum 10 november 
 
3. SN 2010:6  027 
Gällivare kommun, Norrbottens läns landsting ”Kulturens betydelse i vård och omsorg- 
Det handlar om livskvalitet”. 8 november 2010 Gällivare Folkets hus. Sista anmäl-
ningsdatum 2 november. 
 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (s) yrkar   
 
att nio stycken av socialnämndens ledamöter får gå på seminariet ”Kulturens betydelse i 
vård och omsorg- Det handlar om livskvalitet”, 
 
att anmäla deltagande till nämndsekreteraren, 
 
att lägga övriga kurser och konferenser till handlingarna.   
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Proposition 
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordföranden att socialnämnden har beslutat i enlighet med Steve 
Ärlebrands förslag till beslut. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 105. 
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 Sn/2010:2  

 
§ 119 

Budgetuppföljning 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden varje månad delges en enklare uppföljning av budgeten, 
 
att socialnämnden varje kvartal delges en djupare analys av budgeten, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010 av Marie 
Rydström, ekonom.  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 106. 
2. Budgetuppföljning september 2010. 
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 Sn/2010:3  

 
§ 120 

Förvaltningschefens rapport 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid socialnämndens allmänna utskotts sammanträde den 7 oktober 
2010 av Marianne Jonsson, förvaltningschef. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport, september 2010. 
2. Snau 101007 § 107. 
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 Sn/2010:120  

 
§ 121 

HSL rapport  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information gällande hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010 av Eva Jo-
hansson Saadio, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 108. 
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 Sn/2010:167  

 
§ 122 

Uppföljning redovisning kostnad per brukare/kompassen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att införa personalresursfördelnings system, 
 
att avveckla en gruppbostad, 
 
att förtäta befintliga gruppbostäder från 4 och 5 platser till 6 platser. 
 
Bakgrund 
Kostnad per brukare (KPB), är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom 
äldre och handikappomsorg. På social nämndens sammanträde den 17 juni år 2010 pre-
senterade Ensolution AB resultatet av år 2009 års mätning kostnad per brukare inom 
äldre- och handikappomsorgen.     
 
I presentationen framkom att kostnad per brukare inom handikappomsorgen i Gällivare 
var högst i landet under år 2009.  
Med anledning av de höga kostnaderna beslutade nämnden att ge förvaltningen i upp-
drag att: 

– inkomma med en samlad bild/analys av kostnader inom LSS  
– redovisa samtliga åtgärden som redan gjorts för att sänka kostnaderna 
– inkomma med eventuella andra åtgärder som kan vidtas för att sänka  
kostnaderna 

 
Ärendet redovisas vid socialnämndens allmänna utskotts sammanträde den 7 oktober 
2010 av Lena Junros Nilsson, områdeschef handikappomsorgen. 
 
Utredning 
I redovisning kostnad per brukare år 2009  visar resultatet på höga kostnader inom han-
dikappomsorgen. Faktorer som påverkar de höga insatskostnaderna i jämförelse med 
andra kommuner är verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. 
 
Analys 
Möjliga faktorer som påverkar höga insatskostnader för LSS gruppbostäder är följande.   
 

-Låg beläggning i flera av gruppbostäderna  
-Hög bemanning (hög personal täthet) 
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-Vaken natt (istället för jour natt) 
-Heltidsanställning 

 
Möjliga faktorer som påverkar höga insatskostnader för LSS dagverksamhet är följande.  
 

-Hög bemanning i förhållande till andra kommuner 
-Heltidstjänster i form av kombinerade tjänster  

 
Stor andel av personal på gruppbostäderna följer med till daglig verksamhet p.g.a. att 
det inte finns behov av bemanning på gruppbostäderna under dagtid, då de enskilda vis-
tas på dagverksamhet. 
 
Vidtagna åtgärder 
I analysen framkommer att vaken natt är en av faktorerna som resulterar till de höga 
kostnaderna inom LSS boende.  
 
Åtgärder som är utförda är kartläggning och förändring av vaken natt i LSS boendena 
Kartläggningen medförde förändring från vaken natt till journatt i ett av boendena. För-
ändringen resulterade att personaltätheten blev 4,96 exklusive dagverksamhet, från att 
ha varit 6.0. Av 9 LSS boenden har handikappomsorgen 2 boenden med jour natt.  
 
Handikappomsorgen har hög bemanning inom vissa tider under dygnet som bl.a. beror 
på heltidsanställningarna. En heltidsanställning medför att överlappningstiden som upp-
står mellan ca kl. 12.00- 16.00, ökar bemanningen. Mellan kl.15,30-16.00 återgår be-
manningen till det normala. 
 
Antal lediga platser i LSS boende är bl. a. en av orsakerna till den för höga bemanning-
en. Därför har handikappomsorgen arbetat med personalplanering vid kortare frånvaro. 
Omfördelning av överskottsresurser har använts flexibelt inom hela handikappomsorgen 
istället för att ta in vikarier. Pågående översyn av personaltäthet sker idag, där antal le-
diga platser och vård - och omsorgsbehov beaktats. 
 
Mellan år 2009 och år 2010 har antalet tomma platser ökat inom handikappomsorgens 
LSS boende. Anledning till detta är bl.a. den höga åldersstruktur, som finns inom vissa 
boenden. Sju personer i ålder mellan 60-94 år har under ovanstående tidsperiod avlidit. 
Samt att efterfrågan av boendeplatser har minskat under ovanstående period, därför har 
antal lediga platser ökat. Detta har inte handikappomsorgen varit med om förut. 
 
Handikappomsorgen har samtidigt svårt att lägga en prognos på efterfrågan av särskild 
boende. Beroende på när i tiden de enskilda väljer att söka, eller vilken sorts boende de 
väljer samt vilka vård- och omsorgsbehov de enskilda har.  
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De föreslagna åtgärder, att avveckla en LSS gruppbostad inom handikappomsorgen, 
samtidigt som handikappomsorgen behåller antal platser för att möta kommande behov, 
genom att förtäta från 4 och 5 platser till 6 platser inom befintliga boenden, samt infö-
rande av system för resursfördelning, se bilaga. 
 
Utredaren har lämnat till lokalstyrgruppen frågeställningen, vilken gruppbostad bör av-
vecklas utifrån lokalperspektiv och vilka av de befintliga boende har möjlighet att förtä-
tas från 4 och 5 platser till 6 platser. 
 
Sammanfattning 
Mellan år 2009 och 2010 har antalet tomma platser ökat, idag 6 lediga platser, vilket 
motsvarar en kostnad på ca 5 miljoner kronor. För att komma i balans med kostnaderna 
inom LSS, lämnar därför utredaren förslaget om att avveckla en gruppbostad. Under år 
2012/2013  kan en ökning av efterfrågan på platser inom särskildboende uppstå vilket 
utredaren bedömer kan mötas genom att förtäta upp befintliga gruppbostäder, när behov 
uppstår. Att föra in resursfördelningssystem med syfte att uppnå en behovsanpassad 
fördelning av resurser, där resurserna styrs av antal tillsatta platser och de enskildas 
vård- och omsorgsbehov. Detta medför att handikappomsorgen bättre kan säkra en god 
bemanning och få jämnare arbetsfördelning för all personal.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att införa personalresursfördelnings system, 
 
att avveckla en gruppbostad, 
 
att förtäta befintliga gruppbostäder från 4 och 5 platser till 6 platser, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns), Fredrik Nilsson 
(m), Valborg Fältholm (s) samt Roland Nirlén (s)  
 
att införa personalresursfördelnings system, 
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att avveckla en gruppbostad, 
 
att förtäta befintliga gruppbostäder från 4 och 5 platser till 6 platser, 
 
Proposition 
Ordförande ställer Steve Ärlebrands m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordföranden att socialnämnden har beslutat i enlighet med 
Steve Ärlebrands m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1.Sn 10-06-17 § 76. 
2.bilaga, rutin resursfördelning bostad med särskild service och dagverksamhet för vux-
na   inom handikappomsorgen.  
3.Tjänsteskrivelse. 
4. Snau 101007 § 109. 
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 Sn/2010:211  

 
§ 123 

Sammanträdesplan för 2011  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta sammanträdesplan för 2011. 
 
Bakgrund 
Förslaget till nästa års sammanträdesplan har anpassats till de dagar som planerats för 
bokslut, budgetdialog, taxor, delårsbokslut, revideringsarbete styrkort/verksamhetsplan, 
beslut styrkort/verksamhetsplan samt detaljbudget. Förslaget innebär att socialnämnden 
samt dess allmänna utskott sammanträder 9 gånger under 2011. Socialnämndens sociala 
utskott sammanträder 11 gånger under 2011. 
 
Datum för socialnämnden samt allmänna utskottet 
 
Stoppdag Beredning Allmänna utskottet Socialnämnden 
 
  13 jan  27 jan 
11 jan 18 jan 3 feb  17 feb 
16 feb 22 feb 10 mars  24 mars 
23 mars 29 mars 14 april  5 maj 
4 maj 10 maj 26 maj  16 juni 
12 aug 23 aug  8 sept   22 sep    
12 sept 20 sept 6 okt  20 okt 
14 okt 18 okt 3 nov  17 nov 
18 nov 22 nov 1 dec  15 dec 
 
Socialnämnden 27 oktober, revideringsarbete styrkort + verksamhetsplaner. 
Inga andra ärenden under detta sammanträde. 
 
Datum sociala utskottet 
 
Stoppdag Sociala utskottet 
 
11 jan 20 jan 
11 feb 24 feb 
8 mars 17 mars  
31 mars 7 april 
6 maj 19 maj 
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31 maj 9 juni 
9 aug 18 aug  
2 sept 15 sept 
3 okt 13 okt 
31 okt 10 nov 
25 nov 8 dec 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att förvaltningschefen och nämndsekreteraren får i uppdrag att se över sammanträdes-
planen för 2011, 
 
att inkomma med förbättringar till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Sammanträdesplan 2011. 
3. Snau 101007 § 110. 
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 Sn/2010:102  

 
§ 124 

 Uppföljning sociala aktiviteter hedgården  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till socialnämndens sammanträde den 18 november 2010. 
 
Bakgrund 
Det förelåg ingen information vid sammanträdet. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Sn 10-03-25 § 28. 
2. Snau 101007 § 111. 
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 Sn/2008:234  

 
§ 125 

Uppföljning översyn av kundfodringsprocessen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde den 18 november 2010 
för komplettering, hur organisationerna gemensam biståndsenhet och försörjningsenhe-
ten överensstämmer med socialtjänstprocessen.   
 
Bakgrund 
Det förelåg ingen information vid sammanträdet. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Sn 09-03-26 § 31. 
2. Sn 09-05-07 § 73. 
3. Snau 101007 § 112. 
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 Sn/2010:206  

 
§ 126 

Systematiskt brandskydd inom särskiltboende  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att begära en redovisning av säkerhetssamordnaren, hur kommunen tillgodoser kraven i 
arbetsmiljölagen avseende det systematiska brandskyddet, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda den totala kostnaden för det systematiska 
brandskyddsarbetet i socialförvaltningen, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Information angående det systematiska brandskyddet inom Gällivare kommuns särskil-
da boenden. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010 av Anita 
Fransson, enhetschef. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010.  
 
Yrkande 
Rita Poromaa (s) yrkar  
 
att begära en redovisning av säkerhetssamordnaren, hur kommunen tillgodoser kraven i 
arbetsmiljölagen avseende det systematiska brandskyddet, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda den totala kostnaden för det systematiska 
brandskyddsarbetet i socialförvaltningen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordföranden att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita Poro-
maas förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 113. 
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 Sn/2010:4  

 
§ 127 

Ärendeuppföljningslista 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att försörjningsenheten och biståndsenheten redovisar ”Uppföljning socialtjänstproces-
sen Sn/2009:129” till socialnämnden i december 2010. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
2 ggr år 

Nyckelskåp inom socialförvaltningen 
Sn/2010:197 

Socialförvaltningen feb 2011 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn nov 2010 

Uppföljning nytt system för bättre över-
skådlighet av redovisning av statistik 
Sn/2009:16 

Socialförvaltningen sept 2011 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn dec 2010 

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd 
Sn/2008:149 

Projektledaren Sn dec 2010 

Redovisning avseende ökade kostnader 
av larm 

Förvaltningschefen Sn nov 2010 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården 
Sn/2010:102 

Socialförvaltningen Sn nov 2010 

Färdtjänststatistik 2010 
Sn/2010:144 

Nämnd och utredningsen-
heten 

Sn feb 2011 

Uppföljning Projekt Hervor 
Sn/2010:222 

Rehab och sjukvårdsenhe-
ten 

Sn maj 2011 

 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att försörjningsenheten och biståndsenheten redovisar ”Uppföljning socialtjänstproces-
sen Sn/2009:129” till socialnämnden i december 2010. 
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Beslutsunderlag 
1. Snau 101007 § 114. 
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 Sn/2010:222  

 
§ 128 

Information Projekt Hervor  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet följs upp i maj 2011, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Information om Projekt Hervor 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2010 av Karin 
Bröske, enhetschef rehab och sjukvårdsenheten samt Kerstin Samuelsson, arbetstera-
peut.     
 
  
 


