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 Sn/2014:1 -700 

 

 § 55 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.  

 

Bakgrund 

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet. 

 

1.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-04-21 Tillsynsprotokoll Dundret Toppstugan.  

 

2.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-05-24 Tillsynsprotokoll Oleary´s Bar och Restaurang. 

 

3.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-05-24 Tillsynsprotokoll Alla Tiders Café. 

 

4.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-05-16 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Humlans Förskola. 

 

5.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-05-21 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Sjöparkskolan. 

 

6.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-04-09 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Tallbacka Förskola. 

 

7.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-04-09 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Mariaskolan. 

 

8.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-04-11 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Granbacka Förskola. 
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9.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-04-22 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar, Puoltikasvaara skola. 

 

10.  SN 2014:26 700 

Miljö- och byggförvaltningen 2014-04-29 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning 

Enens mottagningskök. 

 

11.  SN 2012:197 732 

Förvaltningsrätten i Stockholm 2014-05-21 DOM avseende Utdömande av vite. 

 

12.   SN 2014:101 701 

Socialförvaltningen 2014-05-27 Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete  

avseende riskanalys, egenkontroll samt klagomål och synpunkter i vård och omsorg om 

äldre. 

 

13.  SN 2014:93 013 

Socialförvaltningen 2014-05-07 Avvikelser mellan vårdgivare 2014. 

 

14.  SN 2014:91 700 

Socialförvaltningen 2014-04-16 Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 

f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS. 

 

15.  SN 2012:240 766 

Migrationsverket 2014-04-09 Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av 

boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 

 

16.  SN 2014:77 172 

Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 63 Svar på förfrågan från Jokkmokks kommun  

gällande mottagningsort vid stor dammolycka i Luleälven. 

 

17.  SN 2014:87 041 

Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 44 Budgetdirektiv och budgetregler. 

 

18.  SN 2014:31 701 

Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 49 Rekommendation om överenskommelse om 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården m.m. 

 

19.  SN 2014:88 700 

Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 45 Ansvarsfrihet för år 2013. 
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20.   SN 2014:89 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 49 Medel till barn-, utbildning- och  

kulturförvaltningen och socialförvaltningen.  

 

21.   SN 2013:157 700 

Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 110 Förskjuta budgetprocessen, ändring av  

sammanträdestidplanen.  

 

22.  SN 2014:30 701 

Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 70 Överlåtelse av myndighetsutövning för färdtjänst 

och riksfärdtjänst till Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbottens 

län. 

 

23.  SN 2011:167 730 

Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 76 Motion av Iris Dimitri (v), Stig Eriksson (v), Ove 

Haarala (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Henrik Lehtipalo (v) och Karl-Erik Taivalsaari 

(v) – Gällivares hemtjänst står till tjänst. 

 

Protokoll har inkommit från: 

- Ungdomsrådet 2014-04-01. 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-04-10. 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-04-23. 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-06-03. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.  
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 Sn/2014:2 -700 

 

 § 56 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm 

på sammanträdet.  

 

Tillsynsansvarig för serveringstillstånd har på delegation av socialnämnden fattat 

följande beslut 

 

1.   SN 2014:85 702 

Socialförvaltningen 2014-04-11 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt  

alkohollagen Linafallet Lodget AB, Dundret under skidbacken. 

 

2.   SN 2014:100 702 

Socialförvaltningen 2014-05-27 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt  

alkohollagen Linafallet Lodget AB, Gällivare sommarmarknad. 

 

3.  SN 2014:99 702 

Socialförvaltningen 2014-05-27 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt  

alkohollagen Linafallet Lodget AB, Midnight Sun Meet. 

 

4.  SN 2014:95 702 

Socialförvaltningen 2014-04-11 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt  

alkohollagen JTA Lakkapää. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  
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 Sn/2014:3 -700 

 

 § 57 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 95 att införa en stående informationspunkt 

på socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på  

dagordningen är avsedd för eventuell information från utsedd representant i råden.  

 

Ingen information föreligger. 
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 Sn/2014:4 -027 

 

 § 58 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.  

 

Inga kurser/konferenser föreligger. 
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 Sn/2014:75 -702 

 

 § 59 

Yttrande från socialnämnden till kommunstyrelsen angående alkoholtillstånd för  

servering av alkoholdrycker  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att under förutsättning att Alla Tiders Café bedriver en ansvarsfull servering av alkohol 

har socialnämnden inget att erinra mot det sökta serveringstillståndet utifrån ett  

alkoholpolitiskt perspektiv. Dock vill socialnämnden påpeka att vid det sammanvägda 

beslutet för serveringstillståndet måste risken för ökade boendestörningar utifrån  

bullernivån (musik/sång) kontrolleras mera grundligt. 

 

Bakgrund 

Sökande:                Backmans Bosättning(Alla tiders café) 

                               Org.nr 600617-9045  

                               Storgatan 18 Telefon 076-7642273 

                               982 32 Gällivare 

 

Ansökan avser:      Stadigvarande tillstånd 

 

Serverings-            Alla Tiders café  

ställe                      Storgatan 18 

                              982 32 Gällivare  

 

Serverings:            Gamla småskolan/Alla Tiders café  

lokaler                   Högsta antal personer i serveringslokalen 

                              är 200 personer/sittplatser är 100 platser  

 

Serveringens:        Ansökan avser året runt servering till  

omfattning             allmänheten och omfattar starköl, vin 

                              spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 

 

Serveringstider:     KL. 11:00 – 01:00 

 

Bedömning  

Backmans Bosättning har under tre år bedrivit lunchservering under namnet Alla Tiders 

Café. Under somrarna 2011, 2012 samt 2013 har företaget i samarbete med Lina Fallet 

Lodge arrangerat sommar pub. Det har inte inkommit till kommunen några klagomål  
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på alkoholpolitiska olägenheter gällande ordning eller nykterhet i samband med dessa  

tillställningar.  

 

I samband med dessa kvällar har företaget också anlitat lokala partyband och trubadurer 

som då uppträtt i uteserveringen. Det har i samband med dessa kvällar inkommit till 

kommunen klagomål på ljudnivån från närliggande boenden samt fastighetsägaren som 

upplevt ljudnivå som störande/för hög. 

 

Vid besök på Alla Tiders Café har undertecknad kunnat konstatera att avståndet till  

boende bara är cirka 20 meter varför störningar i ljudnivån är förklarliga.  

 

Då ägaren, vid besök av socialnämndens handläggare för alkoholtillstånd, uppger att  

planerna för Alla Tiders Café är en utökad uteverksamhet från tillfälliga under  

sommaren till mera frekvent och under en större del av året, görs bedömningen att det 

föreligger en risk för boendestörningar gällande bullernivån för närboende. 

 

När det gäller bullernivån är det miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun som 

handlägger denna fråga. Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun har också antagit 

en policy för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang ljud utomhus, varför 

ett yttrande från miljö- och byggnämnden måste anses nödvändigt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Utbudet och tillgängligheten av alkohol har ökat rent generellt de senaste åren i  

samhället via förändringar i lagstiftningen m.m. men med en ansvarfull servering av 

alkoholdrycker kan alkoholskador förhindras, då särskilt för ungdomar och unga vuxna. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att under förutsättning att Alla Tiders Café bedriver en ansvarsfull servering av alkohol 

har socialnämnden inget att erinra mot det sökta serveringstillståndet utifrån ett  

alkoholpolitiskt perspektiv. Dock vill socialnämnden påpeka att vid det sammanvägda 

beslutet för serveringstillståndet måste risken för ökade boendestörningar utifrån  

bullernivån (musik/sång) kontrolleras mera grundligt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av  

 alkoholdrycker. 

2. Förslag till policy för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-05-26 § 44. 
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 Sn/2014:94 -702 

 

 § 60 

Tillsynsplan för 2014 enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och enligt tobakslagen (SFS 

1993:581) samt tillsynen över rökfria miljöer enligt TL 19 §  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till tillsynsplan för 2014 enligt alkohollagen och enligt  

tobakslagen samt tillsynen över rökfria miljöer. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har ansvar för tillsynen av krogar och resturanger med alkoholtillstånd 

samt försäljning av folköl och tobaksvaror. Socialämnden har också ansvar för tillsynen 

av rökfria miljöer t.ex. skolgårdar eller andra miljöer där barn och unga vistas enligt 19§ 

Tobakslagen.  

 

Under länsstyrelsens tillsynsbesök årsskiftet 2012/2013 fick Gällivare kommun kritik 

mot främst två områden: 

- Ingen tillsyn av rökfria miljöer hade genomförts. 

- Det fanns brister i dokumentationen av tillsynen och uppföljning av åtgärder. 

 

Vidare uppmärksammade länsstyrelen också att egenkontrollprogram saknades i några 

ärenden gällande tobaksförsäljning. I övrigt fann länsstyrelsen att Gällivare kommun 

följde lagstiftningen. 

 

Med anledning av den kritik länsstyrelsen riktade vid sitt tillsynsbesök har  

socialförvaltningen under åren 2013/2014 prioriterat tillsynen av rökfria miljöer  

(tobaksförbudet) till kommunens alla skolor/skolgårdar samt fritidsgård. Under första 

halvåret 2014 kommer alla skolor (förskolor, grundskolor, gymnasium) att haft ett 

första tillsynsbesök där skolan får information och rådgivning. Under det andra halvåret 

2014 kommer de skolor, där brister uppmärksammats, få ett uppföljande tillsynsbesök. 

 

När det gäller kritiken mot brister i dokumentationen av tillsynsbesök hos  

försäljningsställen har nu alla försäljningsställen fått en egen mapp där dokumentation 

av eventuella åtgärder, handlingar, delgivningar o.s.v. samlas och diarieförs. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ändrade ekonomiska konsekvenser mot gällande budget. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

En bra strukturerad tillsyn i samverkan med många myndigheter stärker det  

förebyggande sociala arbetet rent generellt och kan ha särskilt goda effekter för barn 

och unga vuxna.    

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta upprättat förslag till tillsynsplan för 2014 enligt alkohollagen och enligt  

tobakslagen samt tillsynen över rökfria miljöer. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till tillsynsplan för år 2014. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-05-26 § 45. 
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 Sn/2014:76 -805 

 

 § 61 

Fördelning av bidrag till sociala föreningar för år 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden fördelar medel till 

- Kvinnojouren Nike                                         200 000 kr. 

- Barnens rätt i samhället (BRIS)                              14 000 kr. 

- Gällivare Finska Klubb                                        18 384 kr. 

- Fria Sällskapet länkarna                                 69 497 kr.  

- LP-Vännerna                                                  14 400 kr. 

- Stiftelsen Nytt Liv (f.d. Café Växthuset)       90 000 kr. 

- Anonyma alkoholister (AA)                                   33 080 kr.     

 Totalt   439 361 kr.,  

 

att socialnämnden fördelar medel till pensionärsföreningarna PRO och SPF enligt  

avsatta medel i budget (PRO 450 tkr, SPF 50 tkr), 

 

att den enskilda ansökan om boulematta skickas till PRO för yttrande före beslut i  

socialnämnden. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har i sin budget för år 2014 avsatt nedanstående medel att fördela till 

sociala föreningar/organisationer samt sociala aktivitetet inom nämndens  

ansvarsområde: 

 

Sociala föreningar                       260 tkr 

Kvinnojouren Nike                       200 tkr 

Pensionärernas riksorganisation (PRO)   450 tkr 

Sveriges pensionärsförbund (SPF)              50 tkr 

Sociala aktiviteter                          40 tkr 

 

Totalt i budget för 2014          1000 tkr  
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Följande föreningar/organisationer har ansökt om medel för år 2014: 

 

Kvinnojouren Nike                                              300 000 kr 

Barnens rätt i samhället (BRIS)                           32 030 kr 

Gällivare Finska Klubb                                        34 154 kr 

Fria Sällskapet Länkarna                                     88 497 kr 

Stiftelsen Nytt Liv (f.d. Café Växthuset)               227 000 kr 

LP – Vännerna                                                       19 400 kr 

Anonyma alkoholister (AA), hyresbidrag           31 080 kr 

Enskild ansökan om boulematta                            2 500 kr   

 Totalt 734 661 kr 

 

Socialförvaltningens sammanfattande bedömning av 2014 års ansökningar från sociala 

föreningar/organisationer är att 

- Kvinnojouren Nike, 

- Fria sällskapet Länkarna, 

- Stiftelsen Nytt Liv (f.d. Café Växthuset), 

- LP-Vännerna, 

- Anonyma alkoholister (AA),  

- Gällivare Finska Klubb,  

- Barnens rätt i samhället (BRIS), 

verkar och fyller viktiga funktioner för målgrupper inom socialnämndens  

ansvarsområden. Man erbjuder plats och tid, stödjande samtal, meningsfulla aktiviteter 

och är viktiga mötesplatser med social samvaro både i vardagen och under storhelger. 

Många har också verksamheter med väldigt låga trösklar som innebär att de flesta  

människor kan vara med på sina egna villkor.       

 

Kvinnojouren Nike redovisar en bred verksamhet med en nyvald aktiv styrelse med mål 

bl. a. att ytterligare förbättra en redan god samverka med socialtjänsten, polisen samt 

sjukvården. Inlämnade årsberättelser/dokument samt möten med föreningarnas styrelser 

visar på att de tidigare medel som sökts har använts enligt inlämnade ansökningar. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut innebär att det kommer att återstå cirka 20 000 kr 

i budgeten för föreningsbidrag. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 26 maj 2014 § 46 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 12 juni 2014. 

 

Karl-Erik Taivalsaari, handläggare föredrar ärendet. Informationen pågår mellan kl. 

13.00-13.15. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Totalt för 2014 ansöker föreningar/organisationer om 715 054 kr till sina verksamheter. 

De medel som finns avsatta för Pensionärsföreningarna PRO och SPF (450 tkr, 50 tkr.) 

samt AA, är rena hyresbidrag för deras lokaler. Förslaget till fördelning av medel till 

sociala föreningar/organisationer ryms inom socialnämndens avsatta budgetram för år 

2014.   

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget kan ge konsekvenser om medel inte beviljas enligt förslag. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att socialnämnden fördelar medel till 

- Kvinnojouren Nike                                         200 000 kr. 

- Barnens rätt i samhället (BRIS)                              14 000 kr. 

- Gällivare Finska Klubb                                        18 384 kr. 

- Fria Sällskapet länkarna                                 69 497 kr.  

- LP-Vännerna                                                  14 400 kr. 

- Stiftelsen Nytt Liv (f.d. Café Växthuset)       90 000 kr. 

- Anonyma alkoholister (AA)                                   33 080 kr.     

 Totalt   439 361 kr.,  

 

att socialnämnden fördelar medel till pensionärsföreningarna PRO och SPF enligt  

avsatta medel i budget (PRO 450 tkr, SPF 50 tkr), 

 

att den enskilda ansökan om boulematta skickas till PRO för yttrande före beslut i  

socialnämnden. 
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 Sn/2013:41 -701 

 

 § 62 

Tillsyn särskilt boende - uppföljning av vidtagna åtgärder  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad redovisning, 

 

att i övrigt tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har haft en egeninitierad verksamhetstillsyn på 

Enen 2013-04-24. Utifrån de vidtagna åtgärder som IVO begärde in, vill socialnämnden 

ha en uppföljning på punkt 1-6. 

 

Arbetet med riskbedömningar utgår från den riktlinje som är framtagen i samverkan.  

HSL-träffar sker varje månad med en fastställd dagordning, där enhetschef,  

HSL-personal och omvårdnadspersonal deltar. Verksamhetssystemet VIVA har medfört 

att behovet av handlingar i pappersform har minskat och det som måste finnas, t.ex. 

genomförandeplan, förvaras inlåst på ett säkert sätt. I stort sett alla genomförandeplaner 

är reviderade enligt riktlinjer, VIVA kommer att underlätta bevakningen av  

uppföljningar. Både personal och enhetschef får en påminnelse om att det är dags att 

följa upp en genomförandeplan. I samband med att äldreomsorgens brukare utreds  

enligt ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer även verkställighetens dokumentation 

att förändras. I samband med detta kommer alla berörda att utbildas. Enhetschef arbetar 

på arbetsplatsträffar (APT) och verksamhetsdag med att öka kunskapen hos personal i 

kvalitetsarbetet. På HSL-träffar samt APT återkopplas avvikelser till all personal. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att socialnämnden godkänner upprättad redovisning. 
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Beslutsunderlag 

1. Dagordning för HSL  

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-05-26 § 48. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  107 (116) 

 

 2014-06-12  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 Sn/2013:156 -730 

 

 § 63 

Remiss Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden godtar utredning Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare 

kommun, 

 

att socialnämnden godtar förslag strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 2 december 2013 § 238 beslutat att en utredning avseende 

”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun” ska genomföras. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att utredningen, redovisning av 

förslag till beslut samt direktiv för utredningen och hur dessa behandlats ska lämnas för 

remissförfarande. Ärendet har inkommit till socialnämnden 2014-04-16 för yttrande. 

  

Socialförvaltningen har aktivt deltagit i framtagandet av utredningen och vill därmed 

endast understryka kommunens ansvar för att äldre människor ska kunna leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i  

gemenskap med andra. Socialförvaltningens har ett särskilt ansvar i detta för omsorgen 

som ska rikta sig på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. En hållbar 

bostadsförsörjning i kommunen är förutsättningen till att äldre i största utsträckning kan 

fortsätta att bo i sin invanda hemmiljö. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 26 maj 2014 § 49 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 12 juni 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har påtagliga konsekvenser för socialnämndens framtida kostnader. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser. 
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Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att socialnämnden godtar utredning Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare 

kommun, 

 

att socialnämnden godtar förslag strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun. 

2. Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun, delrapport l. 

3. Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun, delrapport ll. 

4. Redovisning av förslag till beslut. 

5. Direktiv för utredningen och hur dessa behandlats. 
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 Sn/2014:96 -020 

 

 § 64 

Redovisning av vikariesituationen för äldreomsorgen inför sommaren 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att stänga Wassarahem 2 under sommaren 2014 under perioden 1 juli - 30 september för 

att frigöra sjuksköterskeresurser och vård- och omsorgsresurser samt på grund av låg 

beläggning på Wassarahem 2, 

 

att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har enligt ärendeuppföljningslistan begärt muntlig redovisning av av-

delningscheferna för rehab- och sjukvårdsenheten (RoS) och controller/bemanning av-

seende vikariesituation för sjuksköterskor och annan vård- och omsorgspersonal inför 

semesterperioden 2014.  

 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har fått i uppdrag av förvaltningen att upprätta 

riskanalys avseende eventuell sjuksköterskebrist och därefter upprätta en åtgärdsplan 

med basuppgifterna för sjuksköterskor. Riskanalys och åtgärdsplan redovisas muntligt 

vid sammanträdet. 

 

Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 12 juni 2014. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 26 maj 2014 § 50 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 12 juni 2014. 

 

Marie Johansson, chef/controller, Karin Bröske, avdelningschef samt Marika  

Rissanen-Korpi, förvaltningschef föredrar ärendet. Informationen pågår mellan  

kl. 11.00-11.50.  

 

Med anledning av svårigheter att rekrytera vård- och omsorgspersonal samt då det i 

nuläget föreligger en låg beläggning på Wassarahem 2, föreslår socialförvaltningen att 

Wassarahem 2 ska stängas under sommaren 2014 under perioden 1 juli – 30 september. 

Socialförvaltningen betonar att vårdtagarnas behov kan tillgodoses i övriga befintliga 

verksamheter.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Det finns en påtaglig risk för att personalkostnaderna fortsätter att öka inom området 

vård- och omsorgspersonalen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  

 

att stänga Wassarahem 2 under sommaren 2014 under perioden 1 juli - 30 september för 

att frigöra sjuksköterskeresurser och vård- och omsorgsresurser samt på grund av låg 

beläggning på Wassarahem 2, 

 

att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
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 Sn/2013:128 -701 

 

 § 65 

Granskning avseende förslag till Ny Översiktsplan för Gällivare kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta och avge yttrande avseende Ny översiktsplan för Gällivare kommun enligt  

förslag. 

 

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunstyrelse 2013:371 bereds allmänheten och de berörda nämnderna 

tillfälle att yttra sig över den föreslagna översiktsplanen (ÖP). Socialnämnden har  

mottagit inbjudan till utställning/granskning avseende Ny översiktsplan för Gällivare 

kommun och ska inlämna synpunkterna senast den 19 juli 2014. Socialnämnden har 

tidigare vid samråd under hösten 2013 lämnat in sina synpunkter som finns att läsa i 

dokumentet Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Samrådsredogörelse (se  

beslutsunderlag). 

 

Översiktsplanen är ett samlat strategiskt dokument med de viktigaste  

utvecklingsfrågorna och ska fungera både som en vision och vägledning i konkreta  

beslut för alla verksamheter inom kommunen. Den ska framöver aktivt användas som 

underlag vid årligt styrkortsarbete och varje mandatperiod ska strategierna i  

översiktsplanen ses över. Översiktsplanen innehåller sex strategier och kommunens  

värdegrund som sedan kopplas till den fysiska planeringen genom olika riktlinjer som 

redovisas i ÖP:n. Planen ska vara lätt att förstå och dess innebörd och konsekvenser ska 

tydligt framgå. 

 

Översiktsplanen i sin helhet är ett gediget försök att framta ett samlat strategiskt  

dokument som bildar röd tråd från visionen och målet; Gällivare är den mest attraktiva 

och expansiva kommunen i Norrland, till förvaltningarnas handlingsplaner. 

 

Socialnämndens verksamhetsområde finns beskriven i Översiktsplan Gällivare kommun 

2014 Del 1 – Planlösning och Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Del 2 –  

Planeringsförutsättningar. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Barnperspektivet har beaktats vid framtagandet av ÖP. 
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta och avge yttrande avseende Ny översiktsplan för Gällivare kommun enligt  

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande 2 avseende Ny Översiktsplan. 

2. Inbjudan till utställning/granskning avseende Ny Översiktsplan för Gällivare  

 kommun. 

3. Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Del 1 – Planförslag. 

4. Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Del 2 – Planeringsförutsättningar.  

5. Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Miljökonsekvensbeskrivning. 

6. Översiktsplan Gällivare kommun 2014 LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära  

 lägen. 

7. Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Samrådsredogörelse. 

8. Markanvändningskarta. 

9. Socialnämndens allmänna utskott 2014-05-26 § 52.  

 

OBSERVERA: Beslutsunderlag nr. 3-8 finns att tillgå via länken 

http://www.gellivare.se/oversiktsplan (se tidigare utskickat mail). 

 

 

http://www.gellivare.se/oversiktsplan
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 Sn/2014:6 -042 

 

 § 66 

Socialnämndens budgetuppföljning 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Föreligger ingen budgetuppföljning vid dagens sammanträde med anledning av  

fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport. 
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 Sn/2014:48 -042 

 

 § 67 

Fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialförvaltningen noggrant följer upp personalkostnaderna för upphandling av 

tjänster från bemanningsföretag, 

 

att i övrigt tacka för informationen och lägga kvartalsrapporten med godkännande till 

handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning/kvartalsrapport. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning april 2014 redovisning till socialnämnden. 

2. Uppföljning till socialnämnden april 2014. 
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 Sn/2014:5 -011 

 

 § 68 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att 

kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling, 

ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens 

sammanträden. 

 

Ingen information föreligger. 
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 Sn/2014:7 -700 

 

 § 69 

Förvaltningschefens rapport 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi informerar socialnämnden.  

 

Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 12 juni 2014. 

 

Förvaltningschef Marika Rissanen-Korpi föredrar ärendet. Informationen pågår mellan 

kl. 10.20-10.45. Socialnämnden får information om 

- Bemanningsföreskriften avseende aktuella statliga utredningar,  

överenskommelser och föreskrifter. 

- Facklig förhandling pågår avseende en gemensam missbruksenhet. 
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 Sn/2014:8 -700 

 

 § 70 

Ärendeuppföljning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden får en uppföljning av ärendet Sn Sekr/2014:62 -780 Redovisning till 

IVO, Dnr 8.2-10035/2014 i december 2014. 

 

Bakgrund 

För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en  

ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden 

som skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om 

vid ett senare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning 

tas upp som stående punkt på socialnämndens sammanträden.  

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista.  

 

  

 


