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Dnr 2010/279-70

Förvaltningschefen har ordet
Bilagor: Befolkningsutveckling 2009-2018 samt kommunprognos 2010-2025

Ärendebeskrivning
Agneta Ekman, förvaltningschef informerar nämnden följande:
Servicedeklarationer
Servicedeklarationer ska implementeras för socialtjänstens verksamheter. Som
allmän servicedeklaration ligger den politiskt beslutade kvalitetspolicyn. Från
servicedeklarationerna länkas till filmer som visar vilken service medborgarna
kan förvänta sig av socialförvaltningen utifrån gällande lagstiftning.
Befolkningsutvecklingen 2009 -2018
Befolkningsutvecklingen visas utifrån demografisk utveckling i åldrarna 65 år
och 80 år och uppåt i Luleå kommun. Det ger en bild av framtida resursbehov
i äldreomsorgen.
Trygghetsboende
Etapp II gällande trygghetsboende påbörjas och innefattar bl.a. att ta fram
direktiv gällande kriterier för trygghetsboende, kommunens ansvar över
gemensamhetslokal och bemanning av denna, samt hanteringen av
pensionärslägenheterna, vem som förmedlar bostäderna.
Nytt vård- och omsorgsboende
Projektering har påbörjats för ett vård- och omsorgsboende med 72
lägenheter. Beräknad inflyttning 2013/2014 med start Q4 år 2013. Vård- och
omsorgsboendet ska uppföras på tomten för den nedlagda Bergviksskolan. På
tomten finns plats för ytterligare en huskropp med 72 lägenheter hopbyggd
med det under projektering varande huset.
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Behörighetsutredningen
Behörighetsutredningen har i uppdrag att bl.a. utreda behörighetsfrågor inom
socialtjänsten. Förslag avseende kompetens för arbete med barn och unga är
att socionomexamen ska krävas för arbetsuppgifter som innebär bedömning
om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser
eller andra åtgärder samt uppföljning av beslutade insatser. För socialsekreterare som saknar tidigare erfarenhet av nämnda arbetsuppgifter ska
socialnämnden vara skyldig att erbjuda lämplig introduktion och stöd i yrket.
En specialistutbildning om minst ett år bör införas på den avancerade nivån
och på sikt (inom åtta år) bör det bli en lagstadgad skyldighet för
socialnämnden att sörja för att nämnden har tillgång till specialistkompetens i
arbetet med ovan nämnda uppgifter.
Stimulansmedel
Regeringens satsningar via stimulansmedel i framtiden kommer att vara
grundade på 75 % på befolkningsunderlag och 25 % prestationsbundet via
”Senior alert” och ”Palliativa registret”.
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Beslutsexpediering
Socialnämndens ledamöter, verksamhetschefer och enhetschefer stab
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