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Dnr 2009/173-042

Ansökan om kostnadstäckning från Röda Korsets
behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Bilagor: Ansökan om kostnadstäckning till Röda Korets behandlingscenter för
krigsskadade & torterade

Ärendebeskrivning
Svenska Röda Korset, region Norra Norrland, ansöker om bidrag med
42 000 kr/år till kostnadstäckning för behandlingscentrat för tortyr- och
krigsskadade i Skellefteå under perioden 2009-01-01 – 2011-01-01.
Socialnämnden har bistått Röda Korset sedan starten av ovannämnda
verksamhet år 2006 med kostnadstäckning för tolk och resekostnader för
personer som haft behov av den behandling som ges vid behandlingscentrat i
Skellefteå. Socialnämnden är positiv till att fortsätta med att ersätta den
enskilde för dennes kostnader för tolk och resekostnader som tidigare.
Socialförvaltningen har tagit fram rutiner för utbetalning av medel i form av
tolk- och resekostnader som kan sökas av personer folkbokförda i Luleå
kommun.
Socialnämnden avslår emellertid rubricerade ansökan eftersom nämndens
intentioner är att bistå verksamheten vid Röda Korsets behandlingscenter
löpande, i de fall den enskilde och behandlingscentrat efter ett
mottagningssamtal kommer fram till att samtalen ska fortsätta.
Rutiner för utbetalning av medel till personer som behandlas vid Röda Korsets
behandlingscenter i Skellefteå
Kontaktpersonen vid centrat intygar att samtal kommer att fortsätta efter ett
mottagningssamtal med presumtiv person som remitterats till
behandlingscentrat. Intyget lämnas eller skickas till socialsekreterare vid
mottagningssektionen, Socialförvaltningen i Luleå kommun.
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Mot uppvisande av biljett eller intyg utbetalas medel för resekostnader till
personen. Kostnader för tolk debiteras av behandlingscentrat och utbetalas
direkt till centrat mot räkning. I de fall Luleå kommuns tolkservice anlitas
debiteras kostnaden av tolkservice. Utöver dessa stöd till rubricerad
verksamhet kan socialnämnden betala utbildningskostnader för mentorer
med högst 30 000 kr, mot redovisning av Röda Korset, Norra Norrland.

Förvaltningens förslag till beslut
- avslå Röda Korsets ansökan om bidrag med 42 000 kr/år till
kostnadstäckning för verksamhet vid behandlingscentrat för tortyr- och
krigsskadade i Skellefteå under perioden 2009-01-01 – 2011-01-01, då
socialnämnden antagit rutiner som bl.a. innebär att löpande täcka
kostnader för tolk och resor för personer som kommer i åtnjutande av
samtal vid behandlingscentrat.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag.

_____

Socialnämnden beslutar
- avslå Röda Korsets ansökan om bidrag med 42 000 kr/år till
kostnadstäckning för verksamhet vid behandlingscentrat för tortyr- och
krigsskadade i Skellefteå under perioden 2009-01-01 – 2011-01-01, då
socialnämnden antagit rutiner som bl.a. innebär att löpande täcka
kostnader för tolk och resor för personer som kommer i åtnjutande av
samtal vid behandlingscentrat.

_____

Beslutsexpediering
Gunny Bertilsson, Verksamhetschef vid Röda Korset, region Norra Norrland,
Laila Ström sektionschef vid mottagningssektionen, Gerd Bergman
verksamhetschef individ och familj
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