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Socialnämnden

§ 126

Delgivningar

Socialnämnden beslutar

2011-10-20

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

Bakgrund
1. Sn 2011:118 700
SKL, Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan.

2. Sn 2011:102 701
Protokoll, rådet för funktionshinderfrågor 110830.

3. Sn 2010:210 731
Socialnämndens svar avseende skrivelser FUB

Beslutsunderlag
1. Snau 111006 § 106.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 4 (28)

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 127

Dele ationsbeslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 5 (28)

2011-10-20

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Inga delegationsbeslut har inkommit.

Beslutsunderlag
1. Snau 111006 §107.

1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 128

Ekonomisk u föl.nin

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Budgetuppföljning för september 2011.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning tom sep 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 6 (28)

2011-10-20

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 129

Information från ledamöter

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 7 (28)

2011-10-20

att uppta redovisningen om äldreomsorgen angående Vellinge på socialnämndens sam-
manträde den 17 november 2011.

Bakgrund
Allmän information från ledamöter som delges socialnämnden.

Beslutsunderlag
1. Sn 110922 § 107.
2. Snau 111006 § 108.

I ) I
1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 130

De kommunala råden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 (28)

2011-10-20

Sn/2011:3

att tacka för lämnad informationen och lägga ärendet med godkännande till handlingar-
na.

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 informerade från Kommunala pensionärsrådets möte 2011-09-07.

Beslutsunderlag
1. Snau 111006 § 109.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 131

Kurser och konferenser 2011

Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar.
2. Snau 111006 § 110.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 9 (28)

2011-10-20

Utdragsbestyrkande
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Sn/2011 :2

Socialnämnden beslutar

att lägga kurser och konferenser till handlingarna.

Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.

1. "Offentlighet och sekretess" Stockholm 2 november 2011. 2600 kronor exkl moms.

2. Riksorganisationen Haro, "Skola, föräldraskap, psykisk hälsa- svensk familjepolitik i
ett internationellt perspektiv". Stockholm 18 november 2011. 1550 kronor.



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 132

Delårsbokslut

2011-10-20

Socialnämnden beslutar

att lägga delårsbokslutet med godkärmande till handlingarna.

Bakgrund
Delårsbokslut för socialnämnden.

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2011.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsberättelse, socialnämnden.
2. Snau 111006 § 111.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 10(28)

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Information Lex Sarah

Socialnämnden beslutar

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

att ärendet tas upp i nämnden i februari 2012,

att beslutet delges service- och tekniknämnden.

Bakgrund
Socialnämnden har begärt information angående arbetet med Lex Sarah.

Socialförvaltningen och försörjningsenheten informerar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, försörjningsenheten.
2. Snau 111006 § 112.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11(28)

2011-10-20

1 Utdragsbestyrkande
1
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Socialnämnden

§ 135

Information om samtalsb ån med famiYeråd ivnin

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Socialnämnden har begärt information om samtalsbyrån med familjerådgivningens
verksamhet.

Stefan Eriksson och Lena Cederqvist från samtalsbyrån informerar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 111006 § 114.

I I I
191 Aj I I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13 (28)

2011-10-20

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

i Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 134

Information samordnad individuell lan

Socialnämnden beslutar

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

Bakgrund
Socialnämnden har begärt information om samordnad individuell plan (sip).

Maria Apelqvist, samordnare gemensam biståndsenhet informerar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Snau 111006 § 113.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 12(28)

2011-10-20

1 Utdragsbestyrkande
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§ 136

Remissvar avseende betänkandet: Fortsatt föräldrar - om ansvar ekonomi och

samarbete för barnets skull

Socialnämnden beslutar

att avge remissvar enligt förvaltningens förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14(28)

Sn/2011:116

Bakgrund
Till socialnämnden har inkommit från Socialdepartementet begäran om remissvar avse-
ende betänkandet Fortsatt föräldrar — om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets
skull. Betänkandets förslag och arbete ska bidra till: Att öka kunskapen om hur försörj-
nings- och omsorgsansvaret för barnet fördelas mellan särlevande föräldrar. Tydliggöra
föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets omsorg och försörjning även i de fall de
inte lever ihop. Undanröja hinder och underlätta för särlevande föräldrar att komma
överens och samarbeta i såväl ekonomiska som andra närliggande frågor som rör barnet.

I betänkandet framförs att den lagstiftning som rör barnets boende och föräldrarnas möj-
lighet till ekonomisk kompensation för att det finns barn i hushållet, så långt som möj-
ligt inte ska verka normerande i någon riktning utan vara så neutral som möjligt. Detta
för att föräldrarnas beslut vid separation om barnets vårdnad, boende och umgänge inte
ska styras av ekonomiska incitament utan av beslut som enligt dem kan vara förenligt
med barnets bästa. I betänkandet ges ett antal förslag om hur konfliktfaktorer i de famil-
jeekonomiska regelverken ska undanröjas så att föräldrarna framöver ska ha ett större
gemensamt ansvar för barnets försörjning.

Socialnämnden i Gällivare kommun vill utifrån ovanstående målsättning och de fram-
tagna förslagen till åtgärder framföra följande synpunkter:

Förslagen i sin helhet kan anses adekvata i o m att det grundar sig på att på en heltäck-
ande genomgång av det grundläggande regelverket. Vid genomförandet av förslagen är
det dock av största vikt att man från samhällets sida tydliggör vad ett barn anses kosta
vid olika åldrar. Detta har en mycket stor betydelse för att föräldrarna ska kunna lösa
frågor om barnets försörjning i största utsträckning själva samt att rådgivningen både
via Försäkringskassan och kommunerna ska få önskat resultat. Därmed måste det tänkta
barnportal med budgetverktyg av Konsumentverket kunna publiceras i samband med de
övriga förslagen träder i kraft.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15(28)

2011-10-20

Enligt förslagen ska information och stöd till särlevande föräldrar utökas genom att
samarbetssamtal som erbjuds via kommunen framöver innefattar även ekonomiska frå
geställningar. Det är dock Försäkringskassan som är den instansen som har det över-
gripande ansvaret att bistå föräldrarna med ekonomisk rådgivning vid familjeekonomis-
ka frågor och som en viktig del av det ansvarar för upprättande av avtal om underhålls-
bidrag. För kommunerna innebär ändringen att man vid samarbetssamtalen berör famil-
jesituationen mera som en helhet dvs, de viktiga ekonomiska frågeställningarna som
oftast oundvikligen påverkar barnets vardag och som inte tidigare omfattades av samar-
betssamtal kan/bör även diskuteras vid detta forum. Utifrån barnsperspektivet kan detta
antas minska bakomliggande konfliktfaktorer och öka möjlighet till tidiga överens-
kommelser mellan föräldrarna. För kommunernas familjerättsliga enheter ställer änd-
ringen krav på kompetenshöjning som enligt förslag ska erbjudas via staten. Det bör inte
glömmas är att ett sådant gemensamt utbildningsmaterial inte kommer kunna ges ut i
jämn kvalité i de olika kommunerna då det fortfarande fattas en enhetlig metod för att
driva samarbetssamtalen. Det måste även uppmärksammas att det finns risk för att råd-
givningen förskjuts från Försäkringskassan till kommunerna om inte ansvarsområdena
är tydliga. Detta kan ske b la om Försäkringskassan börjar hänvisa föräldrarna till famil-
jerätten för samarbetssamtal om inte dessa kan nå enighet vid underhållsbidrag. Detta
skulle direkt leda till större belastning hos kommunerna. Man får inte heller glömma
bort utmaningarna som förorsakas av behovet av personlig service som måste erbjudas
även i glesbygds kommuner där Försäkringskassan inte har kvar något lokalkontor.

I betänkandet föreslås även att det startas försöksverksamhet med separationsteam för
att förebygga, eller mildra, konflikter mellan föräldrar och främja ett fungerande föräld-
rasamarbete i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet. Detta team ska er-
bjuda tvärprofessionell stöd och en mera större utbud av insatser till särlevande föräldrar
och barn. Detta välkomnas av kommunen då samarbetssamtalen inte kan hantera alla
olika frågor och behov som kan uppstå i samband med separation. Tanken med mång-
dimensionerat stöd ända från föräldraportal till separationsteam är utifrån kommunper-
spektivet en bärande framtida koncept. För att komma dit krävs dock både central styr-
ning med tillskjutning av mer resurser men även möjlighet att anpassa det till lokala
förutsättningar.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Betänkandets övergripande syfte är att med utgångspunkt i barns rättigheter, behov och
intressen skapa bättre förutsättningar för särlevande föräldrar att komma överens i frå-
gor som rör försörjning av och omsorg om barnet.

1 1 Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att avge remissvar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Begäran om remissvar.
2. Snau 111006 § 115.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 16(28)

2011-10-20

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar

att ärendet följs upp i maj 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 17(28)
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5n12011:115

§ 137

Förenklad biståndsbedömnin av vissa serviceinsatser *ml 4 ka 1 Socialf änstla-
gen (SoL)  

att Gemensam biståndsenhet beviljas övergång till förenklad biståndsbedömning av
serviceinsatser (trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt, renbäddning, duschning,
inköp, promenader och praktisk hjälp till egenvård) för personer som fyllt 65 år,

att beslutet gäller under en försöksperiod om 12 mån from november 2011 tom oktober
2012,

Bakgrund
En stor andel av de ärenden som inkommer till biståndsenheten avseende insatser i äld-
reomsorgen är ansökningar om sk. serviceinsatser dvs. trygghetslarm, matdistribution,
städning, tvätt, renbäddning, duschning, inköp, promenader och praktisk hjälp till egen-
vård. I dagsläget utreds dessa ansökningar lika omfattande som övriga ansökningar t ex
ansökan om korttidsvistelse. Dessa utredningar riskerar därmed bli mer omfattande än
behövligt för en korrekt bedömning. Ovannämnda serviceinsatser är ofta givna bifall t
ex. trygghetslarm beviljas om den enskilde känner sig otrygg och upplever att det finns
en fallrisk. Men pga den nuvarande traditionella handläggningsrutinen får den enskilde
vänta på dessa bifallsbeslut.

För att utveckla handläggningen och förbättra servicen till enskilda har vissa kommuner
(b la Borås, Järfålla och Linköping) övergått till att tillämpa sk. förenklad biståndsbe-
dömning. Denna modell har med framgång tillämpats i dessa kommuner. I Järfålla har
det utvecklats så långt att den enskilde gör sina ansökningar via nätet med en E-
legitimation. Den enskilde kan även följa sitt ärende genom "mina sidor".

Här nedan beskrivs den traditionella handläggningsprocessen kontra förenklad bistånds-
bedömning:

Idag handläggs alla ansökningar på samma sätt. Ansökan kommer in muntligt eller
skriftligt. Handläggaren tar kontakt med den enskilde, bokar in ett hembesök, skriver
utredning/beslutsunderlag, kommunicerar beslutsunderlaget, gör en bedömning och
fattar ett beslut. Efter det att den enskilde har delgetts beslutet så skickar handläggaren
vidare beslutet med arbetsplan till verkställigheten, om beslutet är ett bifall.

1 Utdragsbestyrkande
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Förenklad biståndsbedömning skulle innebära att den enskilda skriftligt beskriver sin
hälsosituation, funktionsnedsättning och social situation i en ansökningsblankett som
kan hämtas från hemsidan eller få hemskickat. Den enskilde får även redogöra för på
vilket sätt svårigheterna påverkar hennes/hans vardag. Den enskilde skickar sedan in
ansökan till biståndsenheten. En handläggare tar emot ansökan och kontaktar den en-
skilde via telefon för genomgång av ansökan och för ev kompletteringar. Utifrån under-
laget på ansökan gör handläggaren, med stöd av redan givna kriterier (minsta krav för
att få vissa insatser jml SoL 4 kap 1 §), en bedömning och fattar ett beslut. Sedan skick-
as hela blanketten vidare till verkställigheten som verkställer insatsen och gör en ge-
nomförande plan. Beslutet följs sedan upp årligen via biståndsenheten genom en skrift-
lig uppföljning.

Om kriterier inte uppfylls avslås ansökan och den enskilde kan få sin ansökan omprövad
genom att den övergår till en traditionell ansökningsprocess för att se om det kan finnas
särskilda skäl att bevilja insatserna.

De insatser som skulle beröras av förenklat biståndsbedömning är serviceinsatser:
trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt, renbäddning, duschning, inköp, prome-
nader och praktisk hjälp till egenvård. Dessa insatser är idag tydligt reglerade genom
socialnämndens riktlinjer. Det finns bestämda kriterier som skall uppfyllas för att den
enskilde skall få dessa insatser.

Ekonomiska konsekvenser
Ansökningstiden blir kortare på det vanligaste förekommande insatserna. Socialtjänsten
uppfyller bättre kravet enligt 7 § förvaltningslagen (FL) om att varje ärende där någon
enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerhe-
ten eftersätts.

Känslan av myndighetsutövning över intima och absoluta behov minskar eftersom att
det är den enskilde som ger informationen till beslutsunderlaget. Socialtjänsten uppfyl-
ler bättre kravet enligt SoL 11 kap 2 att inte göra utredningen mer omfattande än vad
som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Tillgängligheten ökar om ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida. Den en-
skilde kommer åt ansökningsblanketten måndag till söndag 24 timmar om dygnet. Den
enskilde skriver sitt eget beslutsunderlag och är därmed i allra högsta grad med i be-
slutsunderlaget dvs, möjligheten till självbestämmande och inflytande ökar.

Biståndsenhetens behov av ökade handläggningsresurser minskar. I dagsläget är ären-
debelastningen på biståndshandläggarna hög och förenklad biståndsbedömning förvän-
tas frigöra arbetsresurser så att enheten även fortsättnings kan upprätthålla både en bra

-39
1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19(28)

2011-10-20

handläggningskvalité och en god arbetsmiljö med nuvarande resurser. Målsättningen är
att 90 % av serviceinsatserna kan handläggas enligt förenklad biståndsbedömning.

Inledningsvis kan arbetsbelastningen vid öppen hemtjänst öka men detta förväntas plana
ut med tiden. Erfarenheten från de kommuner som redan tillämpar förenklad bistånds-
bedömning är att de äldre ofta klarar sig längre med de redan beviljade insatserna, då
förenklad biståndsbedömning är: förebyggande dvs. motverkar att större hjälpbehov
uppstår, inger trygghet då man får hjälp med sådant som man inte längre klarar av och
är vardagsrehabiliterande dvs, man bibehåller rörlighet både psykiskt och fysiskt.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att Gemensam biståndsenhet beviljas övergång till förenklad biståndsbedömning av
serviceinsatser (trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt, renbäddning, duschning,
inköp, promenader och praktisk hjälp till egenvård) för personer som fyllt 65 år eller är
pensionärer,

att beslutet gäller under en försöksperiod om 12 mån from november 2011 tom oktober
2012.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivesle.
2. Förenklad ansökan av vissa insatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
3. Snau 111006 § 116.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar att Gemensam biståndsenhet beviljas övergång till förenklad
biståndsbedömning av serviceinsatser (trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt,
renbäddning, duschning, inköp, promenader och praktisk hjälp till egenvård) för perso-
ner som fyllt 65 år eller är pensionärer,

att beslutet gäller under en försöksperiod om 12 mån from november 2011 tom oktober
2012.

att ärendet följs upp i maj 2012.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita Poromas
förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 20(28)

2011-10-20

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

2011-10-20

§ 138

Redovisnin fårdfänststatistik kvartal 1 och 2 2011

att uppdra till socialförvaltningen att redovisas fårdtjänststatistiken årligen.

Bakgrund
Under första halvåret 2011 har det gjorts 4703 resor med personbil och 923 resor med
multifordon vilket är ca 250 resor fårre än under samma period 2010.

Antalet resor där maxtaxan trätt i kraft fortsätter att öka, under perioden har maxtaxan
trätt i kraft vid 638 resor vilket är 115 fler än föregående period. Subventionen av max-
taxan innebär en ökad kostnad på ca 29 000 kronor för första halvåret.

Ekonomiska konsekvenser
Färdtjänsten visar ett positivt resultat för första halvåret 2011.

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

Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår Socialnämnden att

lägga informationen till handlingen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Bilaga statistik.
3. Snau 111006 § 117.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 21(28)

Sn/2010:68

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar att uppdra till socialförvaltningen att redovisas fårdtjänststatisti-
ken årligen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita Poromas
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 22(28)

2011-10-20

§ 139

Strate iskt ersonal ro am för Gällivare kommun och kommunala bola

att nämnden har tagit del av programmet och lägger den till handlingarna.

Sn/2011:117

Bakgrund
Personalenheten har inkommit med "Strategiskt personalprogram för Gällivare kommun
och kommunala bolag"

Personalenheten har fått i uppdrag att revidera den hälsofrämjande personalpolicyn.
Utifrån gällande dokumentregler och de beslut som fattats, har ett förslag till över-
gripande Strategiskt personalprogram tagits fram.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig angående "Strategiskt personalprograrn för
Gällivare kommun och kommunala bolag".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Personalenheten, "Strategiskt personalprogram för Gällivare kommun och kommuna-
la bolag".
3. Snau 111006 § 118.

Utdragsbestyrkande
\N/
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Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

ir")

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 23(28)

2011-10-20

§ 140

Gransknin av kommunens u handlin sverksamhet

att förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden den 17 november 2011 inkomma
med ett yttrande avseende "Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet".

Bakgrund
Revisorerna har inkommit med revisionsrapport "Granskning av kommunens upphand-
lingsverksamhet".

Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om kommunen har en ända-
målsenlig verksamhet för offentlig upphandling samt om den interna kontrollen är till-
räckl ig.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden har att ta ställning till revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport "Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet".
3. Snau 111006 § 119.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till socialnämnden den 17 no-
vember 2011 inkomma med ett yttrande avseende "Granskning av kommunens upp-
handlingsverksamhet".

Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita Poromas
förslag.

Utdragsbestyrkande

Sn12011:114
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§ 141

Socialnämndens dele ationsordnin

Socialnämnden beslutar

att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 november 2011.

Bakgrund
Socialnämndens delegationsordning kommer att revideras.

Handlingarna till detta ärende kommer att gå som extrautskick.

Beslutsunderlag
1. Snau 111006 § 120.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 24(28)

2011-10-20

Utdragsbestyrkande

Sn/2011:119
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1
1

2011-10-20

§ 142

Revisorerna- förstudie bidra shanterin inom socialförvaltnin en

Socialnämnden beslutar

att arbetsutskottet träffar SPF och PRO den 3 november,

att handläggaren får i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan till socialnämnden den
17 november 2011.

Bakgrund
Revisorerna har inkommit med rapporten "Förstudie- bidragshantering inom socialför-
valtningen"

Revisorerna har gjort följande bedömning:

1. I nuvarande regler och riktlinjer för bidragsgivning saknas direktiv som säker-
ställer ansvaret för uppföljning samt hur uppföljning av beviljade bidrag ska gå
till.

2. Avsaknaden av direktiv gör att nuvarande uppföljning inte säkerställer att bidra-
gen används till rätt ändamål.

3. Nämnden får information och är delaktig i beslut hur bidragen ska användas,
men någon återrapportering till nämnden över hur bidragen faktiskt använts i re-
spektive verksamhet förekommer inte.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 25(28)

att vidta nödvändiga åtgärder utifrån revisorernas rapport.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport, "Förstudie- bidragshantering inom socialförvaltningen.
3. Sn 110922 § 111.
4. Snau 111006 § 121.

1 Utdragsbestyrkande

1

Sn12011:106
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2011-10-20

§ 143

Svar till FUB an ående ledsa ares omkostnader

Socialnämnden beslutar

att avge svar till FUB enligt arbetsutskottets förslag.

Bakgrund
Gve-Mbgts FUB har i brev skickat till Gällivare socialnämnd (inregistrerat 2011-08-10)
framfört synpunkter om ledsagares omkostnader.

Gällivare socialnämnd vill i sitt svar framföra följande:
Det saknas bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS, som gör det möjligt för kommunen att utge ekonomiskt stöd till kostna-
der som avser ledsagarens omkostnader (se även bilagan). Dessa kostnader kan däremot
prövas som ekonomiskt bistånd med stöd av bestämmelserna för bistånd enligt social-
tjänstlagen.

Förhållandena mellan en enskild i ordinärt boende och enskilda i gruppbostäder är inte
jämförbar. Inom gruppbostädernas verksamhet anordnas olika planerade fritidsaktivite-
ter. I denna planering ingår även personalplanering för genomförandet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden

att avge svar till FUB enligt förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Brev från FUB inregistrerat 2011-08-10.
3. Högsta förvaltningsdomstolens dom 2747-09.
4. Snau 111006 § 122.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(28)

1 Utdragsbestyrkande

1

Sn/2011:88



I GgIC

GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 144

Ärendeu föl'nin slista

Socialnämnden beslutar

att information Lex Sarah, samordnad individuell plan samt familjerådgivningen verk-
samhet stryks från ärendeuppföljningslistan,

att information Länstrafiken Norrbotten sker i jan 2012,

att översyn riktlinjerna för handläggning av bidrag till externa aktiviteter riktade mot
särskilda boenden inom äldreomsorgen tas direkt i nämnden 17 november 2011.

Ärende
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn12008:149
Information Lex Sarah

Bostadsanpassningshandläggare

Information samordnad individuell plan

Utvärdering projekt arbetskläder
Sn12007:155

Uppföljning av Projekt Hervor
Sn12010:222

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

Projektet Samverkan mot våld

Oversyn riktlinjerna för handläggning av
bidrag till externa aktiviteter riktade mot
särskilda boenden inom äldreomsorgen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 27(28)

2011-10-20

Ansvari
Projektledaren

Socialförvaltningen
Försörjningsenheten

Handläggaren

Förvaltningen

Projektsamordnaren

Projektledare

Socialförvaltningen

Familjerådgivningen Sn okt 2011

Nämndsekreteraren

Socialförvaltningen Sn okt 2011

1 Utdragsbestyrkande

1

Sn/2011:5

u
Sn 090910 +
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Sn nov 2011

Sn nov 2011

Sn mars 2012
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Socialnämnden

Ärende
KPB/kompassen, åtgärder för att förbättra
resultatet inom LSS Sn/2010:167

Information Länstrafiken i Norrbotten
Sn/2010:16

Beslutsunderlag
1. Snau 111006 § 123.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 28(28)

2011-10-20

Ansvari
Socialförvaltningen

Anders Segerlund

1 Utdragsbestyrkande

1

u  röl.nin
Sn dec 2011

Sn okt 2012


