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§ 1 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
 
1. Sn 2008:193/001 
Kf 081201 § 187 – Styrkort för socialnämnden 2009. 
 
2. Sn 2008:216/133 
Ks 081208 § 308 – Mottagande av asylsökande barn. 
 
3. Sn 2008:105/052 
Avtal om intraprenad mellan Gällivare kommuns socialnämnd och äldreboendet Gunil-
lahem. 
 
4. Sn 2008:287/701 
Minnesanteckningar från samverkan Socialnämnden – Barn-, utbildning- och kultur-
nämnden kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, Gällivare kommun. 
 
5. Sn 2009:10/739 
Nyhetsbrev nr 4 2008, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. 
 
6. Sn 2008:291/739 
Sveriges kommuner och landsting, Aktuellt på äldreområdet 2008. 
 
7. Sn 2009:15/700 
Länsstyrelsen Norrbotten, Årsrapport Alkohol- och tobaksområdet 2006 och 2007. 
 
8. Sn 2008:293/752 
Länsstyrelsen Norrbotten, Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson – en rapport 
om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser. 
 
9. Sn 2009:19/751 
Länsstyrelsen Norrbotten, Familjehemsvården i Norrbottens län år 2007. 
 
10. Sn 2008:1/100 
Cirkulär 08:86 – Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
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11. Sn 2008:1/100 
Cirkulär 08:87 – Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008. 
 
12. Sn 2008:84/214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Detaljplan för del av Gällivare 12:74 (Söderbergs 
kullar), Gällivare kommun. 
 
13. Sn 2008:84/214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Detaljplan för Gällivare 54:2 och del av 12:74, 
Gällivare kommun. 
 
14. Sn 2009:5/214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Laestadius-
parken, Gällivare kommun.  
 
15. Sn 2009:18/739 
Enkät – om vård och omsorg om personer med demenssjukdom, samt enkätsvar. 
 
16. Sn 2009:20/757 
Enkät – Riktlinjer adoptivföräldrar, samt enkätssvar. 
 
17. Sn 2009:24/012 
Skrivelse angående processarbetet i socialtjänsten. 
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§ 2 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ordförande 
 
1. Sn 2008:282/702 
Yttrande angående alkoholtillstånd 081208, Restaurang Peking Palace AB. 
 
2. Sn 2009:22/702 
Yttrande angående alkoholtillstånd 081128, Kommunens julfest. 
 
3.          Sn 2009:23/702  
Yttrande angående alkoholtillstånd 081128, Birgitta Logen. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090129 § 1. 
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 Sn/2009:7  

 
§ 3 
De kommunala råden  
 
Beslut 
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 representanter från de kommunala rå-
den.  
 
Information från socialnämndens ledamöter i kommunala pensionärsrådet samt kom-
munala handikapprådet. 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  8 (25) 
 
 2009-02-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2009:6  

 
§ 4 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.  
 
Gunnel Eriksson informerar från kursen i Överkalix om projekt SAMSYN. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunal samverkan – en dag om möjligheter, Stockholm. 
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 Sn/2009:3  

 
§ 5 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefens rapport 2009-02-02.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser att ta ställning till. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport, 2009-02-02. 
2. Snau 090129 § 5. 
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 Sn/2008:292  

 
§ 6 
Nämndsplan  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta föreslagen nämndsplan, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Förslag till nämndsplan för socialnämnden presenteras på sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till nämndsplan: Socialnämnden 2009. 
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 Sn/2008:23  

 
§ 7 
Information och uppföljning Projekt TAGE  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningschef får med sig frågan om samarbetet mellan projekt TAGE och för-
valtningen och återkommer med rapportering, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 21 februari 2008 § 22 att få en uppföljning av projekt 
TAGE i januari 2009. 
 
Marie Ågren Johansson och Daniel Olausson, Projekt TAGE, informerar på social-
nämndens sammanträde den 12 februari 2009. 
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 Sn/2009:25  

 
§ 8 
Årsredovisning 2008  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta socialnämndens årsredovisning/bokslut 2008, 
 
att anta föreslagen kompletteringsbudget. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Marie Rydström, ekonom.  
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning, bokslut 2008. 
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 Sn/2008:285  

 
§ 9 
Västerbottensmodellen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att Västerbottens modell för hjälpmedel och tillhörande prioriteringsordning tillämpas 
även i Gällivare kommun vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel och elrullstolar, 
 
att dessa ärenden handläggs i en hjälpmedelsgrupp för särskilt beslut (sällan förekom-
mande och dyrare hjälpmedel), 
 
att denna grupp består av enhetschef med budgetansvar, medicinskt ansvarig sjukskö-
terska, hjälpmedelsansvarig samt aktuell förskrivare, 
 
att uppföljning sker till socialnämnden i januari 2010. 
 
Bakgrund 
Målen för den svenska handikapp politiken baseras på FN:s standardregler jämlikhet, 
full delaktighet och självbestämmande för den enskilde. En person, som på grund av en 
skada, sjukdom, eller medicinskt tillstånd har en funktionsnedsättning, som gör att hon 
möter svårigheter att utföra aktiviteter i dagliga livet, kan sägas vara funktionshindrad. 
Ett handikapp, kan uppstå som en följd av funktionshindret i den miljö där personen 
befinner sig. Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat en definition av handikapp 
och hjälpmedel som är allmänt vedertagen. Huvudinnebörden är att miljön och tillgång 
till hjälpmedel avgör om ett funktionshinder på grund av skada eller sjukdom leder till 
handikapp. Handikappet är inte en egenskap hos personen utan något som går att påver-
ka genom åtgärder i miljön och genom tillgång till hjälpmedel. 
 
Hjälpmedel och tillgänglig miljö är en grundläggande förutsättning för att personer med 
funktionshinder ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Väl fun-
gerande hjälpmedel kan innebära väsentligt ökad livskvalitet för enskilda människor. 
Dessutom kan hjälpmedel medföra besparingar inom andra sektorer av samhället. 
 
Att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder är en skyldighet för 
landsting och kommun enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). HSL är en ramlag. Det 
innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om regler för hjälpmedel, till 
exempel vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till 
personer med funktionshinder. De beslutar även om eventuella avgifter. Möjligheten att 
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erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera beroende på var i landet man bor. 
Hjälpmedel förskrivs oftast av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 
 
En ny ansvarsgräns gällande hjälpmedel i Norrbotten trädde i kraft 2006-12-01, den 
innebär att bostaden utgör ansvarsgränsen mellan landstinget och kommunerna. Kom-
munernas ansvar gäller för personer i särskilda boendeformer. Alla hjälpmedel som 
brukaren behöver för att själv eller med hjälp av någon annan person kunna klara det 
dagliga livet är personliga hjälpmedel. Det kan vara hjälpmedel för att tillgodose sina 
personliga behov, förflytta sig, kommunicera, fungera i hemmet och närmiljön, oriente-
ra sig, sköta vardagslivets rutiner i hemmet och delta i sysselsättning samt delta i nor-
mala fritidsaktiviteter och rekreationsaktiviteter enligt gällande regler. Den nya gräns-
dragningen i Norrbotten innebar ett ökat ansvar för kommunerna samt ansvar för nya 
hjälpmedelsgrupper, ex brukarmanövrerade elrullstolar, hjälpmedel för kommunikation 
och kognition. Många av hjälpmedlen i dessa hjälpmedelsgrupper har höga kostnader. 
Då dessa hjälpmedel är utanför kommunens förskrivares tidigare kompetensområde 
finns ett behov av stöd och vägledning för förskrivarna. Därför behövs en prioriterings-
ordning för beslut rörande förskrivning av dessa hjälpmedel samt ett forum där dessa 
ärenden tas upp (Hjälpmedelsgrupp för särskilt beslut, se under Förslag till beslut). 
 
Västerbottens läns landsting har utformat en hjälpmedelshandbok. De använder en mo-
dell för bedömning, prioritering och beslut. Modellen för prioritering bygger på att det 
ska bli så rättvisa beslut som möjligt utifrån ekonomiska begränsningar. Fastställda mal-
lar för beslut innebär också att det alltid är samma utgångsläge för besluten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut är att Gällivare Kommun antar Västerbottens modell för hjälpmedel 
och prioriteringar. För att kunna tillämpa denna modell och prioriteringsordning krävs 
att förskrivarna får utbildning i denna. Positiva konsekvenser av att rehabaktörerna er-
håller denna utbildning och börjar tillämpa modellen och prioriteringsordningen, är att 
förskrivarna får en tydlig beslutsgång och ett bra underlag för bedömning och förskriv-
ning. Alla ärenden handläggs och bedöms likvärdigt vilket också påverkar kostnaderna 
då inga "onödiga" förskrivningar görs. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att Västerbottens modell för hjälpmedel och tillhörande prioriteringsordning tillämpas 
även i Gällivare kommun vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel och elrullstolar, 
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att dessa ärenden handläggs i en hjälpmedelsgrupp för särskilt beslut (sällan förekom-
mande och dyrare hjälpmedel), 
 
att denna grupp består av enhetschef med budgetansvar, medicinskt ansvarig sjukskö-
terska, hjälpmedelsansvarig samt aktuell förskrivare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090129 § 8. 
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 Sn/2008:149  

 
§ 10 
Uppföljning/avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 25 september 2008 § 139 att Projekt utveckling anhörig-
stöd ska avrapporteras till nämnden var tredje månad under år 2009, med start i januari. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090129 § 10. 
2. Delrapport oktober 2008 – december 2008, Projekt utveckling av anhörigstöd. 
3. Korrigerad Delrapport oktober 2008 – december 2008, Projekt utveckling av anhörig-
stöd. 
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 Sn/2008:284  

 
§ 11 
Kontrakterat familjehem inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att kontraktera ett godkänt familjehem i Gällivare kommun för jourplaceringar under ett 
år, 
 
att kostnaden för familjehemmet tas inom ram, från befintlig budgeten för familjehem,  
 
att enhetschefen för Gemensam biståndsenhet får till uppdrag att teckna avtal med ett 
familjehem för ett år.   
 
Bakgrund 
Gemensam biståndsenhets handläggare ser ett stort behov av ett kontrakterat familjehem 
(jourfamiljehem) i Gällivare, med möjlighet att ta emot akuta placeringar.  
 
Gemensam biståndsenhets verksamhet består bland annat av utredningar där barn far 
illa i sin aktuella miljö. Utredningarna kan resultera i olika insatser för barnet och/eller 
familjen. En av insatserna kan vara att flytta ut barnet från dess biologiska familj och 
placera barnet i ett familjehem. En annan insats kan vara att barnet/familjen får avlast-
ning via en kontaktfamilj. 
Under många år har socialtjänsten i Gällivare haft svårt att rekrytera familjehem och 
kontaktfamiljer i Gällivare. Detta har inneburit att placeringar ofta blir i andra kommu-
ner. Det innebär en del merkostnader för kommunen i och med umgängesresor och 
skolpengen flyttas till en annan kommun. Vidare planering och utredning försvåras då 
avståndet ökar. Andra kommuner, bland annat Luleå, har annonserat i vår lokala an-
nonstidning Kometen och detta har medfört att det finns barn från andra kommuner pla-
cerade i våra redan kända familjehem.  
Under 2008 har Gällivare kommun även tagit emot 5 ensamkommande flyktingbarn 
vilket har lett till att familjehem, som används av Gemensam biståndsenhet vid placer-
ing av barn från Gällivare, har rekryterats för dessa placeringar. Det har även varit svårt 
att rekrytera familjehem i Gällivare kommun för de ensamkommande flyktingbarnen 
vilket har gjort att de fått placeras i andra kommuner.  
 
Idag är det svårt att rekrytera familjehem/kontaktfamiljer i Gällivare kommun vilket 
medför att placeringar sker i andra kommuner och det finns en stor risk att barn placeras 
på institutioner i form av HVB (Hem för vård och boende) för att lämpliga familjehem 
inte går att finna.  
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Ett kontrakterat familjehem i Gällivare kommun som kan ta emot barn för akut placer-
ing skulle vara en stor investering för kommunen. Jourhemmet kan ha barn placerade 
under en kortare tid i avvaktan på att en utredning kan sammanställas. Jourhemmet kan 
också bidra med fakta till utredningen samt vara en viktig informationskälla och samar-
betspartner då barnets behov ska utredas.  
 
Att kontraktera ett jourhem innebär för kommunen att hitta en godkänd familj som är 
villig att ta uppdraget och upprätta ett avtal med en överenskommelse om ekonomisk 
ersättning. Beräknad kostnad är cirka 150 000:-/år och inryms i befintlig budget.  
Se bilagda avtal med ett familjehem som Luleå kommun kontrakterat som jourfamilje-
hem. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden går från befintlig budget vilket gör att 
om barn inte placeras så finns kostnaden ändå men det kan också innebära en besparing 
då barn inte behöver placeras i andra kommuner eller på HVB-hem (Hem för vård eller 
boende).  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett kontrakterat jourhem i Gällivare kommun skulle innebära att de barn och ungdomar 
som placeras skulle kunna vara kvar i sin naturliga miljö, fortsätta på samma skola, ha 
kvar sina kamrater och umgänget med familj och släkt underlättas. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att kontraktera ett godkänt familjehem i Gällivare kommun för jourplaceringar under ett 
år, 
 
att kostnaden för familjehemmet tas inom ram, från befintlig budgeten för familjehem,  
 
att enhetschefen för Gemensam biståndsenhet får till uppdrag att teckna avtal med ett 
familjehem för ett år.   
 
Beslutsunderlag 
1.Avtal från Luleå kommun. 
2. Utdrag ur SKL:s cirkulär 08:38 – Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § social-
tjänstlagen. 
3. Snau 090129 § 7.  
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 Sn/2009:17  

 
§ 12 
Köp av behandlingsplatser av Fria Sällskapet Länkarna i Gällivare  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att köpa 2 platser, vid Fria Sällskapet Länkarnas fritids- och rekreationshem i Mosko-
järvi, till en kostnad av 219 000 kronor per år. Kostnaden belastar Gemensam bistånds-
enhets konto, 
 
att enhetschefen för Gemensam biståndsenhet får i uppdrag att teckna avtal med Fria 
Sällskapet Länkarna.   
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 14 juni 2004 § 56 att köpa två platser hos Fria Sällskapet 
Länkarna i Moskojärvi till en kostnad av 168 000 kronor per år. Socialnämnden beslu-
tade den 25 augusti 2005 § 61 att förlänga avtalet ytterligare ett år, detta beslut var ett 
”tillsvidarebeslut” och under 2005 förlängdes avtalet ytterliggare ett år. Socialnämnden 
tog ett nytt beslut 14 december 2006 § 124 att ge enhetschefen för gemensam bistånds-
enhet i uppdrag att förlänga avtalet med Länkarna i två år.  
 
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 Länkarna har höjt dygnskostnaden från 250 kronor till 300 kronor varför 
kostnaden för två platser höjts till 219 000 kronor per år. Detta medför att ett nytt beslut 
måste tas av socialnämnden. 
 
Fria Sällskapet Länkarna tar emot placeringar från fler kommuner än Gällivare. Köp av 
två platser ger en garanti på att två platser finns tillgängliga för placeringar från Gälliva-
re.  
 
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 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå 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.   
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090129 § 6. 
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 Sn/2009:14  

 
§ 13 
Yttrande angående betänkandet SOU 2008:111 Barn som misstänks för brott  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att upprättat yttrande angående betänkandet SOU 2008:111 Barn som misstänks för 
brott, lämnas som remissvar till justitiedepartementet. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Gällivare kommun är remissinstans angående betänkandet SOU 2008:111 Barn som 
misstänks för brott. Utgångspunkter i direktiven för utredningen har varit att ”regelver-
ket skall ge uttryck för en allvarlig syn från samhällets sida när det gäller brott som barn 
under 15 år misstänks för” dels ”ett fortsatt fokus på den omsorg som barnet behöver.” 
Utifrån dessa direktiv har förslag om ändringar i LUL (lag om inga lagöverträdare) pre-
ciserats i syfte att fler brott begångna av barn under 15 år skall utredas. Resonemanget 
som förs i betänkandet stödjer sig bl.a. på forskning om att barn och ungdomar som 
begår många och grova brott riskerar att utvecklas på ett negativt sätt med risk för miss-
bruk och fortsatt brottslighet. Vidare beskrivs behovet av ett tydligt regelverk som ger 
möjligheter att ”fånga upp” dessa barn. 
 
Förslag om ändringar i LUL handlar om att ”brott där den misstänkte är under 15 år i 
högre utsträckning än idag ska utredas av polis och åklagare” samt att ”de brottsutre-
dande myndigheterna i viss utsträckning ska få befogenheter att med tvång drogtesta 
barn under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade.” Vidare så innebär förslaget 
om ändringar i lagen att brottofferperspektivet stärks genom möjlighet till utredning 
”med hänsyn till ett väsentligt eller allmänt intresse”.  
 
Betänkandet betonar att det primära syftet med en utredning av brott som begåtts av 
barn under 15 år, bör vara att klarlägga behovet av sociala insatser. Syftet är inte att 
flytta fokus på ett mera renodlat straffrättsligt synsätt. Socialtjänsten skall även fortsätt-
ningsvis ha huvudansvaret för brottsmisstänkta barn under 15 år. Socialtjänstens med-
verkan vid förhör beskrivs på ett tydligare sätt. Vidare poängteras vikten av en god 
samverkan mellan polisen och socialtjänsten. Fler utredningar för polisen och mer un-
derlag för socialtjänsten kommer enligt utredningen att medföra kostnadsökningar för 
båda verksamheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ändringarna som föreslås innebär att socialtjänsten kommer att hantera fler ärenden 
angående barn som misstänks för brott, vilket kan leda till behov av mer personal.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  22 (25) 
 
 2009-02-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Vidare så behöver socialtjänsten utveckla nya rutiner mot polisen och även utbilda sin 
personal vilket också kan innebära merkostnader. I ett nationellt perspektiv så beräknas 
socialtjänstens kostnadsökningar bli motsvarande polisens kostnadsökningar d v s ca 
fyra miljoner kronor per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Fler brottsmisstänkta barn skall uppmärksammas i ett tidigt skede, av polis och social-
tjänst. Intentionen är vidare att brottsmisstänka barn skall få insatser via socialtjänsten. 
 
Förslag till beslut 
att upprättat yttrande angående betänkandet SOU 2008:111 Barn som misstänks för 
brott, lämnas som remissvar till justitiedepartementet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande till justitiedepartementet. 
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 Sn/2009:4  

 
§ 14 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att uppföljningen av ärendet ”KPB (Kostnad per brukare) Sn 2008:199” ändras till Sn 
090611, 
 
att uppföljningen av ärendet ”Utskrivningsklara” ändras till Sn 090326, 
 
att uppföljning av ärendet ”Riktlinjer kulturella aktiviteter” ändras till Sn 090507, 
 
att uppföljningen av ”Översyn av kundfordringsprocessen” ändras till Sn 090326, samt 
att ansvarig ändras till biståndsenheten och försörjningsenheten. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets 
uppdrag att kontakta Ks presidium 
Sn/2008:137 

Socialnämndens presidium  

Information och uppföljning Projekt TAGE  Sn 090212 

Uppföljning KPB (Kostnad per brukare) 
Sn/2008:199 

Socialförvaltningen Sn 090212 

Riktlinjer externa kulturella aktiviteter rik-
tade mot särskilda boenden 

Socialförvaltningen Sn 090212 

Avrapportering Projekt utveckling anhörig-
stöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090212 + 
var 3:e må-
nad 

Uppföljning Utskrivningsklara Äldreomsorgschef Sn 090212 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Socialförvaltningen Sn 090212 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Sn 090326 

Uppföljning av aktuellt avtal om motta-
gande av asylsökande barn Sn/2008:216 

Socialförvaltningen Våren 2009 

Analys av äldreguiden Äldreomsorgschef Våren 2009 
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Controller 
Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn 090611 
Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn 090910 

Uppföljning Plusjobbare Äldreomsorgschef Sn Hösten 
2009 

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

Förvaltningschef Sn 091217 

 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att uppföljningen av ärendet ”KPB (Kostnad per brukare) Sn 2008:199” ändras till Sn 
090611, 
 
att uppföljningen av ärendet ”Utskrivningsklara” ändras till Sn 090326, 
 
att uppföljning av ärendet ”Riktlinjer kulturella aktiviteter” ändras till 090507, 
 
att uppföljningen av ”Översyn av kundfordringsprocessen” ändras till 090326, samt att 
ansvarig ändras till biståndsenheten och försörjningsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090129 § 11.  
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 Sn/2009:29  

 
§ 15 
Hyressättning av lägenheter för nya gruppboendet Granbacka  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Top Bostäders förslag till hyressättning för Granbacka gruppboende. 
 
Bakgrund 
Föreligger förslag från Top Bostäder angående hyressättning av de nya lägenheterna på 
gruppboendet Granbacka enligt nedan; 
 
Lägenhet 1  60,0 kvm månadshyra 6 245 kr/mån (1 249 kr/kvm/år) 
Lägenhet 2  55,0 kvm månadshyra 5 803 kr/mån (1 266 kr/kvm/år) 
Lägenhet 3  50,0 kvm månadshyra 5 417 kr/mån (1 300 kr/kvm/år) 
Lägenhet 4  67,0 kvm månadshyra 6 845 kr/mån (1 226 kr/kvm/år) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tas ovanstående hyra ut av de boende blir den totala hyresintäkten på årsbasis 292 tkr. 
Den totala hyreskostnaden för Granbacka är 642 tkr, vilket betyder att socialnämndens 
hyreskostnad blir 350 tkr. Det finns 200 tkr budgeterat för Granbackas hyra. Inför 2009-
års budget äskade vi om mer medel, men fick avslag. 
 
Förslag till beslut 
att anta Top Bostäders förslag till hyressättning för Granbacka gruppboende. 
 
Beslutsunderlag 
1. Hyresförslag: Gruppboende Granbacka 6. 
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