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§ 134 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
 
1. SN2009:247 701 
Kommunförbundet Norrbotten, Socialberedningen, Sammanträdesprotokoll 2009-11-17 
 
2.  SN2009:248 701 
Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Riksnormen för försörjningsstöd 2010 -  ändring i 
socialtjänstförordningen (2001:937) 
 
3. SN2009:237 701 
Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Stöd till anhöriga ställer krav på strategi 
 
4. SN2009:249 013 
Statistiska centralbyrån, Kontroll av pågående vård enligt SoL och LVU den 31 decem-
ber 2008 
 
5. SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:73, Uppgifter för beräkning av avgifter 
för äldre- och handikappomsorgen 2010. 
 
6.  SN2009:238 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Beslut, Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL. 
 
7. SN2009:250 709 
TopBostäder, Direktiv angående störande hyresgäster/hyresgäster som ej betalar hyran i 
tid. 
 
8. SN2009:251 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Familjevården i Norrbottens län år 2008 
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 Sn/2009:8  

 
§ 135 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Inga inkomna delegationsbeslut att redovisa.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
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 Sn/2009:6  

 
§ 136 
Kurser 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
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 Sn/2009:2  

 
§ 137 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning november 2009 
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 Sn/2009:245  

 
§ 138 
Socialnämndens detaljbudget 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att detaljbudget 2010 antas. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marie Rydström, ekonom, och Marianne 
Jonsson, förvaltningschef. 
 
Beslutsunderlag 
1. Detaljbudget 2010 
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 Sn/2008:205  

 
§ 139 
Information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
 
Bakgrund 
Lars Nilsson, samordnare AMA/försörjning, informerar om försörjningsenheten på so-
cialnämndens sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
att i samband med försörjningsenhetens information till socialnämnden ges även en 
muntlig redovisning av projektet TAGE 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Försörjningsenhetens arbete med hyresskulder och avhysningar 
2. Redovisning av projektet TAGE. 
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 Sn/2009:208  

 
§ 140 
Ändring i 5 kap 10 § socialtjänstlagen - om stöd till personer som vårdar eller stöd-
jer närstående  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet föredras vid sammanträdet av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef, och 
Marika Rissanen-Korpi, chef gemensam biståndsenhet. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
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 Sn/2009:3  

 
§ 141 
Förvaltningschefens rapport   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
att begära från kommunstyrelsen en överföring av medel från 2009 år budget till 2010 
års budget för en projektanställning avseende lokalfrågor inom äldreomsorgen.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Förslag till beslut 
att lägga rapporten till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport 
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 Sn/2007:135  

 
§ 142 
Hedgården, samvaro och dagrum  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid sammanträdet sker en uppföljning av Hedgårdens samvaro- och dagrum. Ärendet 
presenteras av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
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 Sn/2009:166  

 
§ 143 
Remiss av motion, Förebyggande av sociala problem bland ungdomar - Arbete för 
goda uppväxtvillkor  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla motionens intentioner 
 
att medel tillförs till socialnämnden för att intensifiera det förebyggande arbetet 
 
Bakgrund 
Fredric Olofsson och Bror Wennström SKP har i en motion till kommunfullmäktige 
påpekat att ”idag så far en hel del ungdomar illa i Gällivare kommun”. Man beskriver 
att arbetet med sociala problem bland ungdomar är ett långsiktigt arbete som måste 
fortgå hela tiden och att det krävs ett uppsökande och utåtriktat arbete. Motionärerna 
menar att det skall finnas personer som arbetar med ungdomarna och visats i samma 
miljöer som dem. För att uppnå detta mål vill motionärerna att kommunen anställer fält-
arbetare.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om kommunen skall anställa fältarbetare så krävs att den förvaltning som skall hantera 
anställningarna har en budget för dessa resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förebyggande av sociala problem och arbete för goda uppväxtvillkor är positivt för barn 
och ungdomars utveckling. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att bifalla motionen under förutsättning att erforderliga medel tillförs. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion, Förebyggande av sociala problem bland ungdomar – Arbete för goda upp-
växtvillkor 
2. Tjänsteskrivelse/Utredning 
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Yrkande 
Iris Dimitri yrkar 
att bifalla motionens intentioner 
 
att medel tillförs till socialnämnden för att intensifiera det förebyggande arbetet 
 
Tommy yrkar bifall till Iris Dimitris förslag till beslut 
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 Sn/2009:217  

 
§ 144 
Motion angående införandet av valfrihetssystem i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att införande av valfrihetssystem är en kommunövergripande fråga som kommunfull-
mäktige har att ta ställning till 
 
att motion om införande av valfrihetssystem avslås. Socialnämnden har inte resurser och 
kompetens för att klara av upphandling enligt LOV, resurser saknas även utifrån ansvar 
för kontroll och tillsyn av verksamhet som bedrivs av annan utförare. 
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och inkommer 
med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund/sammanfattning 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft januari 2009 och är ett alternativ till 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, (LOU). LOV reglerar vad som ska 
gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och lands-
tingskommunala verksamheter, genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård och 
omsorgstjänster, till brukaren eller patienten. Lagen beskriver att kommunen ska annon-
sera om anbudsgivare på en nationell webbplats för valfrihetssystem och att både priva-
ta företag och ideella organisationer kan ansöka om att blir godkända som leverantörer. 
De anbudsgivare som blir godkända som leverantörer ersätts på samma sätt och konkur-
rerar med enbart kvalité. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut en vägledning för kommuner som 
överväger att införa valfrihetssystem. I denna vägledning beskrivs tre ”beslutspunkter” 
som kommunen bör ta ställning till inför införandet av valfrihetssystem. Dessa ”punk-
ter” handlar om att identifiera nuläget utifrån volym och kostnader, att ta ställning till 
ersättningsmodell (t ex biståndsbedömd tid, utförd tid eller utförd aktivitet för öppen 
hemtjänst) samt att ta ställning till ersättningsnivå för de insatser/aktiviteter som anord-
narna utför. 
 
SKL och Socialstyrelsen förtydligar att kommunen är huvudman för verksamheten oav-
sett om kommunen väljer att tillhandahålla insatserna i egen regi eller väljer att överlåta 
utförandet av insatserna till annan utförare. Detta innebär att kommunen har ett ansvar 
för att alla verksamheter bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer 
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som gäller. Man preciserar speciellt kommunens fortsatta ansvar för att vård och om-
sorg bedrivs med god kvalitet även om annan utförare tar över insatsen. Kommunerna 
har därför att utveckla sina ledningssystem så att dessa klarar av uppföljning och kon-
troll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av annan utföra-
re.  
 
Sex politiker (m) och en politiker (fp) har i en gemensam motion yrkat att ”Gällivare 
kommun inför valfrihetssystem och erbjuder valfrihet inom äldre och handikappomsor-
gen i enlighet med motionens intention”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån information från SKL och Socialstyrelsen så har kommunen att räkna med kost-
nader i samband med utredning av förutsättningar inför beslut om valfrihetssystem,  
omställningskostnader i samband med införandet av valfrihetssystem, samt kostnader 
för att klara av uppföljning/kontroll av verksamheten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att införande av valfrihetssystem är en kommunövergripande fråga som kommunfull-
mäktige har att ta ställning till 
 
att motion om införande av valfrihetssystem avslås. Socialnämnden har inte resurser och 
kompetens för att klara av upphandling enligt LOV, resurser saknas även utifrån ansvar 
för kontroll och tillsyn av verksamhet som bedrivs av annan utförare. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v), Valborg Fältholm (s), Tommy Krigsman (ns) yrkar i enlighet med soci-
alnämndens allmänna utskotts förslag till beslut. 
 
Fredrik Nilsson (m) yrkar bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutar i 
enlighet med Iris Dimitri (v), Valborg Fältholm (s) och Tommy Krigsmans (ns) yrkan-
de. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion angående införande av valfrihetssystem i Gällivare kommun 
2. Tjänsteskrivelse 
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 Sn/2009:17  

 
§ 145 
Köp av behandlingsplatser av Fria Sällskapet Länkarna i Gällivare  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden köper 2 platser, vid Fria Sällskapet Länkarnas fritids- och rekrea-
tionshem i Moskojärvi, till en kostnad av 219 000 kronor per år. Kostnaden belastar 
Gemensam biståndsenhets konto. 
 
att enhetschefen för Gemensam biståndsenhet får i uppdrag att teckna avtal med Fria 
Sällskapet Länkarna för 2010-2011. 
 
 
Bakgrund 
Stödboendet Myråsen var ett projekt som startade upp i november 2003 som en lösning 
på boendefrågan för personer med missbruksbekymmer och uppkom från den boende-
problematik som uppstod 2001. Projektet avslutades vid årsskiftet 2005-2006. Under 
detta projekt sågs Länkarna som ett alternativ i boendekedjan. I utvärderingen av Stöd-
boendet Myråsen framkom att beläggningen i boendet varit låg, genomsnittet var två 
boende under projekttiden. Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2005 § 60 att stöd-
boendet skulle upphöra som verksamhet from 2006 och att en arbetsgrupp skulle arbeta 
med att ta fram ett alternativ för boende. Den 14 december 2005 § 100 framkom att de 
två som bodde i stödboendet hade andra boenden på gång. I det skedet saknades perso-
ner med behov av boende men om behov uppkom på sikt så saknades alternativa boen-
den. Socialnämnden beslutade att socialchefen tillsammans med IFO skulle presentera 
förslag på alternativ till boende. Boendefrågan preciserades till kommunens fastighets-
samordnare och socialnämnden beslutade den 16 mars 2006 § 31 att invänta svar från 
fastighetssamordnaren angående alternativ för ett särskilt boende med två platser för 
målgruppen personer med missbruksbekymmer. Den 31 augusti 2006 § 85 beslutar so-
cialnämnden att tillsvidare ska de resurser som Länkarna i Moskojärvi och Jokkmokk 
erbjuder användas när behov uppstår vad gäller boende för missbrukare samt att kontak-
ta andra kommuner för att ta reda på hur dessa löst frågan kring boendesituationen för 
missbrukare. Den 9 november 2006 § 109 beslutar socialnämnden att då nämndens in-
tentioner med ett boende i storleksordningen 2-4 lägenheter kvarstår ska förvaltningen 
bevaka funktionella boendelösningar för missbrukare och att i avvaktan på lämplig lös-
ning av boendefrågan även fortsättningsvis nyttja de resurser som Länkarna i Moskojär-
vi och Jokkmokk erbjuder. 
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Socialnämnden beslutade den 14 juni 2004 § 56 att köpa två platser hos Fria Sällskapet 
Länkarna i Moskojärvi. Fria Sällskapet Länkarna tar emot placeringar från fler kommu-
ner än Gällivare. Köp av två platser gav en garanti på att två platser fanns tillgängliga 
för placeringar från Gällivare. Det startade för att tillförsäkra platser som en resurs inom 
stödboendeprojektet 
Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2005 § 61 att förlänga avtalet ytterligare ett år, 
detta beslut var ett ”tillsvidarebeslut” och ett följdbeslut till att stödboendeprojektet 
skulle upphöra som verksamhet. Avtalet förlängdes 2006 ytterligare ett år. Socialnämn-
den tog ett nytt beslut 14 december 2006 § 124 att ge enhetschefen för gemensam bi-
ståndsenhet i uppdrag att förlänga avtalet med Länkarna i två år. 12 februari 2009 § 12 
beslutade socialnämnden att förlänga avtalet för 2009. 
 
2004 användes platserna nästan till 100 %. Från 2005 och till idag har de använts 100 % 
och socialtjänsten har haft flera placeringar utöver de köpta platserna. 
Fria Sällskapet Länkarnas dygnskostnaden är 300 kronor varför kostnaden för två plat-
ser blir 219 000 kronor per år. De som placeras hos Fria Sällskapet Länkarna i Mosko-
järvi är enskilda som inte har något annat boende på grund av sin missbruksproblematik. 
Enskilda med eget boende som har behov av att vara i en nykter miljö under en period 
för att stärka sig efter en missbruksperiod så att de kan komma tillbaks till en nykter 
tillvaro. Det kan också vara enskilda, med eller utan boende, som ska på behandlings-
hem men har behov av att vara i en nykter miljö en period för att kunna tillgodogöra sig 
behandlingen från dag ett.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan ge ekonomiska konsekvenser om det visar sig att platserna inte används 
men om man ser tillbaks till de senaste tre åren så har Gällivare haft placeringar utöver 
de köpta platserna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
 
att socialnämnden köper 2 platser, vid Fria Sällskapet Länkarnas fritids- och rekrea-
tionshem i Moskojärvi, till en kostnad av 219 000 kronor per år. Kostnaden belastar 
Gemensam biståndsenhets konto. 
 
att enhetschefen för Gemensam biståndsenhet får i uppdrag att teckna avtal med Fria 
Sällskapet Länkarna för 2010-2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
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 Sn/2008:249  

 
§ 146 
Vräkningsförebyggande åtgärder  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för redovisning av socialtjänstprocessen avseende vräkningsfö-
rebyggande åtgärder. 
  
att förvaltningarna uppdras att sammankalla till gemensam nämnd för att diskutera sam-
verkansformer.  
 
att delge service- och tekniknämnden beslutet. 
 
Bakgrund 
2008-11-20 beslutade Socialnämnden, § 178, att arbetet med att upprätta och säkerställa 
rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet skall ingå i socialnämndens socialtjänst-
process och att det vräkningsförebyggande arbetet inom socialtjänstprocessen även skall 
innefatta att presentera förslag på vilka insatser som socialnämnden kan bistå med, både 
direkt och indirekt. Socialnämnden har begärt att få information kring det vräkningsfö-
rebyggande arbetet. 
 
I socialtjänstprocessen bildades under våren 2008 en arbetsgrupp ”Social förtur, över-
gångskontrakt och vräkningsförebyggande”, med representanter från Försörjningsenhe-
ten och Gemensam biståndsenhet. Denna grupp fick som uppgift att läsa igenom Social-
styrelsens publikation ”Vräkningsförebyggande arbete – stöd till socialtjänsten och 
andra aktörer”. Gruppen tittade också på hur det såg ut kring avhysningar, hur det bör 
vara samt vilket behov av nya rutiner som fanns. Detta redovisades i processgruppen i 
augusti 2008. Vid denna redovisning framkom ett behov av att lyfta den stora och alar-
merande problematik som framkom kring bostadssituationen i Gällivare. En skrivelse 
upprättades med syfte att förmedla denna bild till chefer och politiker. Denna skrivelse 
överlämnades till Socialchef Marianne Jonsson 2008-09-18. I samband med detta med-
delade Försörjningsenhetens representanter att deras arbetsledning bestämt att de inte 
längre ska delta i gruppen och socialtjänstprocessen.  
 
Efter socialnämndens beslut 2008-11-20 deltog arbetsledaren från Försörjningsenheten i 
arbetsgruppen som representant kring det vräkningsförebyggande arbetet men inte som 
representant i socialtjänstprocessens arbetsgrupp ”Social förtur, övergångskontrakt och 
vräkningsförebyggande”. Arbetsgruppen träffades några gånger men kom inte fram till 
något gemensamt dokument. Försörjningsenhetens deltagande avslutades i april 2009 då 
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de gjort en egen rutin kring hyresskulder. Se bilaga. Socialtjänstprocessens arbete kring 
det vräkningsförebyggande arbetet pågår fortfarande.      
 
Vid ett möte 2008-12-15 om problem i boenden deltog kommunalrådet, socialnämndens 
ordförande, ordförande i kommunens lokalstyrgrupp, service och tekniknämndens ord-
förande, TOP bostäders vice ordförande, kommunchef, socialchef, enhetschef malmfäl-
tens psykiatri NLL, ordförande Hyresgästföreningen, administrativ chef TOP samt 
TOPs VD. Vid detta möte beslöts att bilda en arbetsgrupp med representanter från soci-
altjänsten, malmfältens psykiatri, primärvården och TOP-bostäder. Första mötet för 
denna arbetsgrupp hölls 2009-01-29 och ärendet på dagordningen var att diskutera hur 
vi får ett fungerande signalsystem, kort- och långsiktigt, för att nå ut till och kunna hjäl-
pa människor som det på ett eller annat sätt inte fungerar för i deras boenden? Därefter 
har arbetsgruppen träffats 2009-05-29 och 2009-10-09 och ny träff är inplanerad 2010-
01-20. Arbetsgruppen har utökats och består av representanter från gemensam bistånds-
enhet, försörjningsenheten, nämnd och utredning, malmfältens psykiatri, primärvården, 
TOP, kronofogden och personligt ombud. Även polisen har bjudits in men inte deltagit 
ännu. Det som diskuterats är olika sätt att hjälpa, hänvisa människor i olika boendesitua-
tioner. TOP-bostäder har lyft olika exempel på problembilder som de sett i sina boen-
den. 
         
Ekonomiska konsekvenser 
Att få fungerande rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet innebär att det gynnar 
den enskilde och socialtjänsten och på ett längre perspektiv bör detta även innebära en 
samhällsekonomisk vinst för hela kommunen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att säkerställa rutiner för det vräkningsförebyggande arbetet är särskilt viktigt för att 
kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.    
 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Rutin hyresskulder 
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 Sn/2009:187  

 
§ 147 
Sammanträdesplan för år 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att sammanträdesplan 2010 antas 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har att fastställa sammanträdesplan för 2010.  
Förslaget till nästa års sammanträdesplan har anpassats till de dagar som planerats för 
budgetberedning, bokslut och delårsbokslut. Förslaget innebär att socialnämnden samt 
dess allmänna utskott sammanträder 8 gånger under 2010. Socialnämndens sociala ut-
skott sammanträder 11 gånger under 2010. 
 
Datum socialnämnden samt allmänna utskottet 
 
Stoppdag Beredning Allmänna utskottet  Socialnämnden  
 
8 jan 19 jan 4 feb  18 feb 
19 feb 23 feb 11 mars  25 mars 
26 mars 6 april 22 april  6 maj 
12 maj 18 maj 3 juni  17 juni 
13 aug 24 aug 9 sept  23 sept 
13 sept 21 sept  7 okt   21 okt 
15 okt 19 okt 4 nov  18 nov 
19 nov 23 nov 2 dec  16 dec 
 
Datum sociala utskottet 
 
Stoppdag Sociala utskottet 
 
8 jan  21 jan 
12 feb  25 feb 
8 mars  18 mars 
6 april  15 april 
7 maj  20 maj 
31 maj  10 juni 
9 aug  19 aug 
3 sept   16 sept 
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1 okt  14 okt 
29 okt  11 nov 
26 nov  9 dec 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesplan 2010 
2. Tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att anta sammanträdesplan 2010 för socialnämnden.  
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 Sn/2009:4  

 
§ 148 
Ärendeuppföljningslista 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att ”Uppföljning Västerbottensmodellen Sn/2008:285” ändras till februari 2010 
 
att punkten ”Information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet” stryks 
ur ärendeuppföljningslistan 
 
att ”Uppföljning av Hedgården, samvaro och dagrum” stryks ur ärendeuppföljningslis-
tan 
 
att ”Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” 
stryks ur ärendeuppföljningslistan 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Sn 091217 

Uppföljning av Hedgården, samvaro och 
dagrum Sn/2007:135 

Förvaltningschef Sn 091217 

Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till per-
soner som vårdar eller stödjer närstående 
2009:208 

Socialförvaltningen Sn 091217 

Uppföljning Västerbottensmodellen 
Sn/2008:285 

Socialförvaltningen Sn Jan 2010 

Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot 
särskilda boenden Sn/2008:159 

Socialförvaltningen Sn Feb 2010 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn Feb 2010 
Analys samt åtgärder kring kostnadsut-
vecklingen för HVB placeringar  

Biståndsenheten Sn Maj 2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn hösten 
2010 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att punkten ”Information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet” stryks 
ur ärendeuppföljningslistan 
 
att ”Uppföljning av Hedgården, samvaro och dagrum” stryks ur ärendeuppföljningslis-
tan 
 
att ”Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” 
stryks ur ärendeuppföljningslistan 
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