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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 2 

 Måndag den 15 september 2014 kl. 13.00-15.00 

 

Beslutande Rita Poromaa (s), ordförande 

 Steve Ärlebrand (s) 

 Gunnel Eriksson (s) 

 Valborg Fältholm (s) 

 Monica Hellström (s) tjg.ers. 

 Anna-Maria Wahlström (m) 

 Dagmar Nyman (mp) tjg.ers.  

 

Övriga deltagande Marika Rissanen-Korpi, förvaltningschef 

 Jennifer Gustavsson, nämndsekreterare 

 Marie Rydström Karlsson, ekonom § 88 

 Carina Uvemo, ekonomiassistent § 88 

 

Utses att justera Dagmar Nyman 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, måndag den 15 september 2014 kl. 15.30 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 88 

  Jennifer Gustavsson  

 

 Ordförande 

  Rita Poromaa  

 

 Justerande  

  Dagmar Nyman   

 
 

 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 88 
 

Organ Socialnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2014-09-15  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-09-15 Datum för anslags nedtagande 2014-10-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Gällivare 

 

Underskrift  

 Jennifer Gustavsson    
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 

§ 88 146 
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde år 2015, för beslut i kommunfullmäktige. 146 
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 Sn/2014:53 -041 

 

 § 88 

Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde år 2015, för beslut i  

kommunfullmäktige.  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräkna samtliga 

taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven, 

 

att meningen Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och  

omsorgsboende utgår, 

 

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt  

boende i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till 

en avgift av 75 kronor per vecka, 

 

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för 

enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet 

samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.  

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom socialnämndens  

verksamhetsområde: 

 

- Taxa för vård- och omsorg, Dnr Ks 2014:220 – 706 

- Taxa för trygghetslarm, Dnr Ks 2014:221 – 706 

- Taxa för kost, Dnr Ks 2014:222 – 706 

- Taxa för förbrukningsartiklar, Dnr 2014:223 – 706 

- Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr 2014:224 – 706 

- Taxa för färdtjänst, Dnr 2014:225 – 706 

- Taxa för hälso- och sjukvård, Dnr 2014:226 – 706 
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Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 

att anta föreslagna taxor för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelser för respektive taxa. 

2. Maxtaxa/avgiftsutrymme, handlingar från Snau 2014-05-26 § 51. 

3. Snau 2014-05-26 § 51. 

4. Snau 2014-08-21 § 56. 

5. Sn 2014-09-04 § 77. 

 

Yrkande  1 

Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Anna-Maria Wahlström (m) och  

Dagmar Nyman (mp) att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 

131 uppräkna samtliga taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven, 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå  

kommunfullmäktige i enlighet med Steve Ärlebrands m.fl förslag.  

 

Yrkande  2 

Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s), Gunnel Eriksson (s), 

Valborg Fältholm (s), Monica Hellström (s), Anna-Maria Wahlström (m) och Dagmar 

Nyman (mp) 

 

att meningen Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och  

omsorgsboende utgår, 

 

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt  

boende i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till 

en avgift av 75 kronor per vecka, 

 

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för 

enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet 

samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå  

kommunfullmäktige i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.  

 

 


