
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 104 (137) 

 

 2015-04-23   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Torsdag den 23 april 2015 kl. 10.00-16.10  

 

Beslutande Katinka Sundqvist Apelqvist (v), ordförande 

 Marina Eriksson (m) 

 Steve Ärlebrand (s) 

 Monica Öjemalm (s) 

   Claes Danell (s) 

 Kristina Forsberg (v) 

 Bror Wennström (mav) 

 Clary Persson (s), tjg ers 

 Ann-Christin Lehtipalo (v), tjg ers 

 

Övriga deltagande Marika Rissanen Korpi, förvaltningschef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Marie Rydström, ekonom §§ 59-63 

 Mona Holmström, avdelningschef § 72 

 Kerstin Nilsson Johansson, områdeschef äldreomsorgen §§ 70-71 

 

Utses att justera Claes Danell 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdag 30 april 2015, kl. 10.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 59-79 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Katinka Sundqvist Apelqvist  

 

 Justerande  

  Claes Danell   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 59-79 
 

Organ Socialnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2015-04-23  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-04-30 Datum för anslags nedtagande 2015-05-22  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 105 (137) 

 

 2015-04-23   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 

§ 59 107 

Fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport 2015 107 

§ 60 108 

Driftbudget 2016, plan 2017-2018 108 

§ 61 110 

Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 110 

§ 62 111 

Taxor, delegerat till socialnämnden 111 

§ 63 112 

Taxor för beslut i kommunfullmäktige 112 

§ 64 114 

Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och  landstinget 114 

§ 65 115 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 115 

§ 66 117 

Riktlinjer för urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i  kommunal regi 

i Norrbottens län 117 

§ 67 119 

Reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för dietistkompetens 

i ordinärt och särskilt boende 119 

§ 68 121 

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 121 

§ 69 123 

Ansökan om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) 

samt för att motverka att unga blir bortgifta mot sin vilja 123 

§ 70 125 

Café på Hedgården 125 

§ 71 127 

Stipendier till studenter på vård- och omsorgsprogrammet 127 

§ 72 129 

Information ensamkommande flyktingbarn 129 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 106 (137) 

 

 2015-04-23   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

§ 73 130 

Delgivningar 130 

§ 74 132 

Delegationsbeslut 132 

§ 75 133 

De kommunala råden 133 

§ 76 134 

Kurser, konferenser och återkoppling 134 

§ 77 135 

Förvaltningschefens rapport 2015 135 

§ 78 136 

Ärendeuppföljning 2015 136 

§ 79 137 

Personalredovisning med hälsobokslut 2014 137 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  107 (137) 

 

 2015-04-23  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

Sn/2015:12 -042  

 

§ 59 

Fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta budgetuppföljningen efter mars månad 2015. 

 

Bakgrund 

Föreligger en fördjupad budgetuppföljning med kommentarer efter mars månad 2015.  

 

Marie Rydström Karlsson, ekonom informerar i ärendet.  

Informationen pågår kl. 10.30-10.40. 

 

Förslag till beslut 

 

att anta budgetuppföljningen efter mars månad 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse. 

2. Budgetuppföljning mars. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 22. 
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Sn/2015:82 -041 

 

§ 60 

Driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att föreningsbidragen lämnas oförändrade, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att hitta alternativa förslag till besparing av generell ef-

fektivisering, 

 

att anhörigcenter ska vara kvar, 

 

att anta förslag till 

 

Driftbudget 2016: 457 868 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonse-

kvens, 

 

Driftbudget 2017: 459 752 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 5 000 tkr i driftkon-

sekvens, 

 

Driftbudget 2018: 459 750 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonse-

kvens. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för socialnämnden har upp-

rättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna försla-

get till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslag till 

 

Driftbudget 2016: 457 868 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonse-

kvens, 
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Driftbudget 2017: 459 752 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 5 000 tkr i driftkon-

sekvens, 

 

Driftbudget 2018: 459 750 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonse-

kvens. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 23. 

 

Yrkande 

Claes Danell (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav), Marine Eriksson 

(m) Ann-Christin Lehtipalo (v) och Kristina Forsberg (v) 

 
att föreningsbidragen lämnas oförändrade, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att hitta alternativa förslag till besparing av generell effektivise-

ring. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Claes Danell m fl till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 

finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Claes Danell m fl förslag.  

 

Yrkande 2 

Marina Eriksson (m) yrkar 

 

att anhörigcenter ska vara kvar. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Marina Erikssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 

finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Marina Erikssons förslag.  
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Sn/2015:83 -041  

 

§ 61 

Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Socialnämnden föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018 

 

Investeringsbudget 2016: 6 500 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr 

Budgetplan 2017: 6 000 tkr och driftkonsekvenser 5 000 tkr 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för socialnämnden har upprät-

tats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att för-

valtningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten. 

 

Marie Rydström Karlsson informerar kl. 11.25-11.30. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018 

 

Investeringsbudget 2016: 6 500 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr 

Budgetplan 2017: 6 000 tkr och driftkonsekvenser 5 000 tkr 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2016-2018 för verksamheter inklusive kalkyler för investerings-

projekt. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 23. 
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 Sn/2015:76 -041  

 

§ 62 

Taxor, delegerat till socialnämnden  

 
Socialnämnden beslutar 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Bakgrund 

Enligt budgetreglerna 2016-2018, beslutade av Kommunfullmäktige (ärendenummer Ks 

2015:144–041) har socialnämnden delegation att fatta beslut om följande taxor: 

 

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, Dnr KS/2015:296 

Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, Dnr KS/2015:297 

Taxa för boende vid studier på annan ort enl LSS, Dnr KS/2015:298 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Dnr KS/2015:299 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, Dnr KS/2015:296. 

2. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, Dnr KS/2015:297. 

3. Taxa för boende vid studier på annan ort enl LSS, Dnr KS/2015:298. 

4. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Dnr KS/2015:299. 

5. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 25. 
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 Sn/2015:75 -041  

 

§ 63 

Taxor för beslut i kommunfullmäktige  

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Bakgrund 

Enligt budgetreglerna 2016-2018, beslutade av Kommunfullmäktige (ärendenummer Ks 

2015:144–041) har socialnämnden delegation att fatta beslut om följande taxor: 

 

Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2015:288 

Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2015:289 

Taxa för kost, Dnr KS/2015:290 

Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr KS/2015:291 

Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2015:292 

Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2015:293 

Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr KS/2015:294. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2015:288. 

2. Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2015:289. 

3. Taxa för kost, Dnr KS/2015:290. 

4. Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr KS/2015:291. 

5. Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2015:292. 

6. Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2015:293. 

7. Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr KS/2015:294. 

8. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 26. 
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Yrkande 

Claes Danell (s) yrkar med instämmande av Monica Öjemalm (s), Clary Persson (s) och 

Steve Ärlebrand (s) 

 

att taxan för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden höjs med index 2,8 % enligt 

budgetdirektiv från kommunfullmäktige, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende höjs med 

index 2,8 % enligt budgetdirektiv från kommunfullmäktige, 

 

att ej införa en engångskostnad för installation av trygghetslarm med 400 kr, 

 

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 återinföra Gällivare kommuns maxtaxa, 

 

att taxan för trygghetslarm höjs enligt budgetdirektiv från kommunfullmäktige 2,8 %, 

 

att i övrigt anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Claes Danells förslag mot socialnämndens allmänna utskotts förslag 

till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att social-

nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med socialnämndens all-

männa utskotts förslag.  

 

Votering 

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 

 

Den som yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskott röstar Ja. 

Den som yrkar i enlighet med Claes Danell röstar Nej. 

 

Efter företaget upprop finner ordföranden att 5 Ja-röster och 4 Nej-röster har avgetts. 

Ordföranden finner därmed att socialnämnden har beslutat i enlighet med socialnämn-

dens allmänna utskott. 

 

Voteringslista bilägges protokollet. 
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 Sn/2015:46 -770 

 

§ 64 

Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och  

landstinget  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta hjälpmedelspolicyn för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna 

och landstinget Norrbotten. 

 

Bakgrund 

När ansvaret för hälso-och sjukvården i ordinärt boende överfördes till länets kommuner 

accepterade kommunerna landstingets hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn utgår 

från den enskildes behov och ska vara vägledande för hur hjälpmedelsförskrivning ska 

utvecklas och för hur de resurser som finns tillgängliga bäst ska användas. Hjälpme-

delspolicyn är nu uppdaterad av representanter från kommunerna och landstinget. 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar länets kommuner att anta den reviderade 

hjälpmedelspolicyn.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga. Ungdomars åsikter har 

inte inhämtats.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta hjälpmedelspolicyn för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna 

och landstinget Norrbotten. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialberedningens rekommendation.  

2. Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel i kommunerna och 

landstinget. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 27. 
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 Sn/2015:51 -770  

 

§ 65 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-

sättning. 

 

Bakgrund 

Kommunförbundets Socialberedning har beslutat fastställa förändringar i Riktlinjer för 

förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och rekommenderar 

länets kommuner att följa dessa. Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för  

personer med funktionsnedsättning är gemensamma för kommunerna och landstinget i 

Norrbottens län och utgår från hjälpmedelspolicyn. De innehåller bland annat uppgifter 

om förskrivningsrätt, kriterier för förskrivning och avgränsning mot egenansvar.  

Riktlinjerna innehåller uppgifter om vilka hjälpmedel som vårdgivaren kan tillhanda-

hålla enligt Hälso-och sjukvårdslagen § 3 b och § 18 b. Riktlinjerna är reviderade av 

representanter för kommunerna och landstinget i samråd med Länshjälpsmedels-

gruppen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga. Ungdomars åsikter har 

inte inhämtats.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsätt-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rekommendation från Socialberedningen.  

2. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 28. 
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Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar 

 

att anta Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsned-

sättning. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Steve 

Ärlebrands förslag.  
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 Sn/2015:49 -770 

 

§ 66 

Riktlinjer för urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i  

kommunal regi i Norrbottens län  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta riktlinjerna för urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård 

i kommunal regi. 

 

Bakgrund 

Kommunförbundet Norrbotten har överlämnat ärende angående Riktlinjer vid urin-

inkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i kommunal regi i Norr-

bottens län till kommunerna för beslut. Riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp 

bland länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS. Kommunförbundets social-

beredning rekommenderar länets kommuner att följa riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig 

i första hand till personal som dagligen kommer i kontakt med brukare som har någon 

form av urinläckage. Syftet är att öka kvalitén i omvårdnaden av brukare som besväras 

av urinläckage, öka kunskapen hos personalen som vårdar dessa brukare samt ge ett bra 

underlag för kvalitetsarbetet på olika nivåer.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga. Ungdomars åsikter har 

inte inhämtats.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta riktlinjerna för urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård 

i kommunal regi. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunförbundets protokoll. 

2. Riktlinjerna vid urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård i 

kommunal regi i Norrbottens Län. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 29. 
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Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar 

 

att anta riktlinjerna för urininkontinens/urinläckage för särskilt boende och hemsjukvård 

i kommunal regi. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Steve 

Ärlebrands förslag.  
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 Sn/2015:67 -701  

 

§ 67 

Reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för dietist-

kompetens i ordinärt och särskilt boende  

 

Socialnämnden beslutar  

 

att anta reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för 

dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende under förutsättning att samtliga övriga 

kommuner i länet antar avtalet.  

 

Bakgrund 

Från 1 februari 2013 kommunaliserades hälso- och sjukvården i ordinärt boende från  

18 år och äldre. I detta avtal reglerades dietistkompetensen i ordinärt boende. Dietist-

kompetensen i särskilt boende reglerades i ett särskilt avtal mellan kommunerna och 

landstinget. Avtalet har sagts upp och parterna är överens om ett reviderat avtal. Mål 

med avtalet är att säkra kommunernas kompetensförsörjning av dietist, patientfokus och 

att samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt. I överenskommelsen ingår bl.a. 

att ansvaret för dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende åvilar kommunerna, att 

dietistkompetens i ordinärt boende tillhandahålls av landstinget utan kostnad och att 

från den 1 april 2015 åtar sig Norrbottens läns landsting att tillhandahålla dietist-

kompetens i form av dietisttjänst på 75 % i särskilt boende. Tjänsten ska finansieras 

solidariskt av länets kommuner enligt avtalet.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beräknad kostnad per kommun utgår från 8,39 kr per invånare 65 år och äldre. För  

Gällivare kommun är kostnaden beräknad på 4361 invånare och blir 36 589 kr per år.  

Den ekonomiska sammanställningen är beräknad på 2015 års nivå. Första uppräkningen 

sker från den 1 januari 2016.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och unga. Ungdomars  

åsikter har inte inhämtats.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  

 

att anta reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för 

dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende under förutsättning att samtliga övriga 

kommuner i länet antar avtalet.  
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Beslutsunderlag 

1. Reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för  

dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 30. 

 

Yrkande 

Claes Danell (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav), Steve Ärlebrand 

(s) och Monica Öjemalm (s) 

 

att anta reviderat avtal mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten om ansvar för 

dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende under förutsättning att samtliga övriga 

kommuner i länet antar avtalet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Claes Danell m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Claes 

Danell m fl förslag.  
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 Sn/2015:52 -770 

 

§ 68 

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018  

 
Socialnämnden beslutar 

att anta Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018.  

 

Bakgrund 

Kommunförbundet Norrbotten har vid 2014-11-12 § 38 antagit Strategi för patient- och 

brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018. Strategin har nu skickats ut till länets 

samtliga kommuner för vidare beslut. Lagstiftningen som styr verksamheter inom hälso- 

och sjukvård och socialtjänsten är tydliga med att verksamheterna ska bygga på respekt 

för den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighet. I Strategi för patient- 

och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 lyfts frågan om att den enskilde i 

största möjliga mån ska ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

Patient- och brukarmedverkan har möjlighet att ge förbättrad kvalitet och effektivitet 

samt nödvändig individualisering av välfärdstjänster. Medverkan innebär också ett ökat 

ansvarstagande och engagemang hos patienten/brukaren. Syftet med det framtagna  

strategidokumentet är att stärka och stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i vård 

och omsorg inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. Detta ska ske 

genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen. Målet är att patienter 

och brukare ska medverka aktivt på individ-, verksamhets- och systemnivå inom hälso- 

och sjukvård samt socialtjänst för att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och patient-

säkerhet utifrån patientens/brukarens perspektiv.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Den generella bedömningen är att ökad patient- och brukarmedverkan ger ytterligare 

möjligheter till inflytande och medbestämmande. Förslag till beslut medför inga nega-

tiva konsekvenser för barn och ungdomar och deras åsikter har därför inte inhämtats. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018.  
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Beslutsunderlag 

1. Kommunförbundets protokoll 2014-11-12 § 38. 

2. Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018.  

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 31. 
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 Sn/2015:78 -701 

 

§ 69 

Ansökan om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 

(HRVF) samt för att motverka att unga blir bortgifta mot sin vilja  

 

Socialnämnden beslutar  

att ge verksamheten i uppdrag att ingå i ansökan med Pajala och Jokkmokk om gemen-

samma medel till förebyggande insatser på området. 

 

Bakgrund 

Socialtjänsterna ser en ökning av den typ av ärenden där unga människor utsatts för 

hedersrelaterat våld och förtryck, som är en form av våld i nära relationer. För att  

kommunerna ska kunna erbjuda skydd mot HRVF och det stöd som lagstiftningen  

bjuder är kunskap hos personalen grundläggande. Kunskapen gäller både upptäckt och 

insatser. 

 

Pajala kommun har under tiden 2012-2014 gemensamt med Gällivare, Kiruna och  

Jokkmokks kommuner bedrivit projektet "Våld i nära relationer". Projektet har finan-

sierats av Länsstyrelsen och genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. För år 2015 

har Pajala kommun tillsammans med Gällivare och Jokkmokks kommuner från Social-

styrelsen ansökt om fortsatta utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relation. 

År 2012 beviljade Länsstyrelsen de ingående kommunerna 200 000 kronor i stöd för 

arbete med Hedersrelaterat våld, för år 2013-2014 beviljades ytterligare 150 000 kronor. 

Arbetet har bedrivits inom det pågående projektet mot våld i nära relation. Som en för-

stärkning till socialtjänsternas övriga arbete har medlen använts till seminarier med 

andra berörda såsom exempelvis skolan. Socialtjänstens personal har fått olika ut-

bildningsinsatser, handläggare och även baspersonal har fått handledning av en forskare 

från Umeå Universitet, arbete med rutiner och handlingsplaner mot hedersrelaterat våld 

och förtryck har inletts. Insatserna har varit uppskattade och önskemål om en fort-

sättning har uttryckts. Nya medel har nu utlysts av Länsstyrelsen för år 2015 och sista 

dag för ansökan är 2015-03-10. Förslaget är att medel skall sökas för att kunna ge för-

djupad kunskap åt fler personalgrupper och för att utarbeta ytterligare checklistor och 

rutiner för berörda kommuner som stöd för utredningar och insatser. Den kommun som 

ska stå som sökande är Pajala kommun. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tilldelning av medel och samverkan med Pajala och Jokkmokks kommuner möjliggör 

socialförvaltningens satsning på det särskilda området. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att 

unga blir bortgifta mot sin vilja har positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden  

att ge verksamheten i uppdrag att ingå i ansökan med Pajala och Jokkmokk om gemen-

samma medel till förebyggande insatser på området. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämnden allmänna utskott 2015-04-09 § 32. 
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 Sn/2015:77 -700 

 

§ 70 

Café på Hedgården  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta förslaget om att skapa en caféhörna enligt ritningsförslag i stället för att bygga 

om till höga kostnader. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har begärt en fördjupad utredning avseende caféverksamhet på Hed-

gården. 

 

Kerstin Nilsson Johansson, äldreomsorgschef informerar i ärendet. 

 

Informationen pågår kl. 14.30 -14.55. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Stora ekonomiska konsekvenser om beslut tas att genomföra ombyggnation av café, till 

en kostnad av cirka 4,7 miljoner. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

att anta förslaget om att skapa en caféhörna enligt ritningsförslag i stället för att bygga 

om till höga kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Fastighetskarta över Hedgården. 

3. Protokollsutdrag § 139, Sn/2011:102. 

4. Protokollsutdrag § 14, Sn/2011:192. 

5. Ritning över förslag på caféhörna på Hedgården. 

6. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 33. 
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Yrkande 

Bror Wennström (mav) yrkar med instämmande av Marina Eriksson (m), Kristina Fors-

berg (v) och Ann-Christin Lehtipalo (v) 

 

att anta förslaget om att skapa en caféhörna enligt ritningsförslag i stället för att bygga 

om till höga kostnader. 

 

Claes Danell (s) yrkar  

 

att den tidigare beslutade ombyggnationen för att tillskapa ett cafe kvarstår. Samt att en 

ny utredning görs för att fastställa kostnaden av ombyggnationen av ett cafe Hedgården, 

 

att förvaltningen får i uppdrag att äska medel från kommunstyrelsen för att genomföra 

projektet, 

 

att förvaltningen även äskar medel för ombyggnationen av personalutrymmen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Claes Danells förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat 

i enlighet med Bror Wennströms förslag.  

 

Votering 

Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 

 

Den som yrkar i enlighet med Bror Wennström röstar Ja. 

Den som yrkar i enlighet med Claes Danell röstar Nej. 

 

Efter företaget upprop finner ordföranden att 5 Ja-röster och 4 Nej-röster har avgetts. 

Ordföranden finner därmed att socialnämnden har beslutat i enlighet med Bror Wenn-

ström. 

 

Voteringslista bilägges protokollet. 
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 Sn/2015:79 -805 

 

§ 71 

Stipendier till studenter på vård- och omsorgsprogrammet  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att höja stipendienivån till 3 000 kronor per person och år att utdelas till två elever bo-

ende i Gällivare, 

 

att uppdra åt verksamheten att kontakta Jokkmokks kommun, Pajala kommun och Ki-

runa kommun och meddela att Gällivare kommun kommer att ge stipendier. 

 

Bakgrund 

Två stipendier har delats ut till studenter på vård- och omsorgsprogrammet under många 

år. Nivåerna på stipendierna är 1 500 kronor per person och dessa är inte förändrade 

under åren. 

 

Kerstin Nilsson Johansson informerade Kl 14.55-15.05. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Höjning av nivån på stipendier för två personer innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att höja stipendienivån till 3 000 kronor per person och år att utdelas till två elever bo-

ende i Gällivare 

 

att uppdra åt verksamheten att kontakta Jokkmokks kommun och Pajala kommun och 

meddela att Gällivare kommun kommer att ge stipendier. 

 

Förslag till beslut 

 

att socialnämnden höjer nivån på stipendierna till 3 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning. 
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2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-04-09 § 34. 

 

Yrkande 

Katinka Sundqvist Apelqvist (s) 

 

att höja stipendienivån till 3 000 kronor per person och år att utdelas till två elever bo-

ende i Gällivare, 

 

att uppdra åt verksamheten att informera Jokkmokks kommun, Pajala kommun och Ki-

runa kommun om att Gällivare kommun kommer att ge stipendier till egna elever. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvist förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet 

med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.  
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 Sn/2015:109 -759 

 

§ 72 

Information ensamkommande flyktingbarn  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har begärt information om ensamkommande flyktingbarn. 

 

Mona Holmström, avdelningschef informerar om ensamkommande flyktingbarn. 

 

Informationen pågår kl. 13.30-14.05. 
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 Sn/2015:6 -700 

 

§ 73 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Delgivningarna presenteras i nedanstående lista och redovisas i delgivningspärm på 

sammanträdet. 

 

1.    SN 2015:31  700 

Miljö- och byggförvaltningen, föreläggande gällande livsmedelshantering. 

- Enens mottagningskök. 

- Hedgården/Apelqvisten 

- Lövberga/Nautanen 

- Lövberga/Vitåfors 

 

2.    SN 2015:41 751 

IVO, meddelande inspektion HVB-hem. 

 

3.    SN 2015:56 221 

Tillsynsprotokoll räddningstjänsten 

- Tranbärets gruppbostad 

- Engelsmannen/fjällsippan 

 

4.    SN 2015:60 701 

IVO, tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014. 

 

5.    SN 2015:70 214 

Detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl. andra sidan. 

 

6.   SN 2015:85 214 

Detaljplan för Gällivare 76:1 m.fl. Is- och evenemangsarena. 

 

7.    SN 2015:97 701 

Lotteri inspektionen, anmodan om yttrande gällande tillstånd till restaurangkasinotill-

stånd på Grand hotel lappland. 
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8.   SN 2015:95 702 

Tillsynsprotokoll, Quality hotel. 

 

9.   SN 2015:94 702 

Tillsynsprotokoll, alla tiders. 

 

10.   SN 2015:93 702 

Tillsynsprotokoll, Tjuonajokk vildmarkscamp. 

 

11.   SN 2015:92 702 

Tillsynsprotokoll, Nikkaluokta Sarri. 

 

12.   SN 2015:90 701 

LKF, förslag till sändlista inom respektive kommun för direktionsprotokoll från sam-

manträde 2015-02-27. 

 

13.   SN 2015:101 007 

KS 15-03-23 § 85 svar till revisorerna angående deras granskning av integrationsarbetet. 

 

14.   SN 2014:201 007 

KS 15-03-23 § 86 svar till revisorerna angående granskning av hantering och ansökan 

av statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

 

15.   SN 2015:104 041 

KS 15-03-23 § 83 Omfördelning av Gällivare kommuns budget 2015. 

 

16.   SN 2015:105 734 

KS 15-03-23 § 80 Uppförande och finansiering av boende socialt stöd på fastighet del 

av kommunalhemmet 1. 

 

17.   SN 2015:107 002 

KS 15-03-23 § 84 Undertecknande av handlingar. 

 

18.   SN 2015:69 460 

Beslut om inplacering i riskklass och årlig kontrollavgift. 

- Bergsgläntan. 

 

19.   SN 2014:148 805 

Uppsägning av avtal, kvinnojouren Nike. 
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 Sn/2015:7 -002 

 

§ 74 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 

Bakgrund 

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

på sammanträdet. 

 

Tillsynsansvarig har på delegation av socialnämnden fattat följande beslut 

 

1.    SN 2015:98 702 

Socialförvaltningen 2015-04-07 ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap  

2 § alkohollagen, Stora Sjöfallet Fjäll AB. 

 

2.    SN 2015:96 702 

Socialförvaltningen 2015-03-24 ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap  

2 § alkohollagen, Brasserie JTA. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut. 
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 Sn/2015:8 -700 

 

§ 75 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för lämnad information och 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 dag-

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

 

Katinka Sundqvist Apelqvist (s) informerade från Kommunala Pensionärsrådet. Hon 

informerade bl a om att ärenden på socialnämnden kommer att redovisas på rådet varje 

gång. 
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 Sn/2015:9 -027 

 

§ 76 

Kurser, konferenser och återkoppling  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 

  

Aktuella kurser/konferenser presenteras i nedanstående lista och redovisas i pärm på 

sammanträdet. 

 

Föreligger inga kurser. 

 

Steve Ärlebrand (s) kommer att till nästa socialnämnd informera om Seminariet om 

Folkhälsa som var på Dundret den 15 april 2015. 
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 Sn/2015:13 -700  

 

§ 77 

Förvaltningschefens rapport 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marika Rissanen Korpi informerar socialnämnden. 

 

Marika Rissanen Korpi informerar: 

 

Nationell nivå 

- Bemanningsföreskrifter är lämnade till Regeringen. 

- Betalningsansvarslagen är under översyn.  

- Inga andra utredningar pågår just nu på nationell nivå. 

 

Länsnivå 

- Missbruksboende kompetenscentrum dröjer till 2017. 

- Förtydligande kring hemsjukvården är på gång. 

 

Lokal nivå 

- Analyserar kostnader på särskilda boenden. 

- Bemanningsutredning på gång. 

- Rekryteringsprocessen inför sommaren. 

- Sjuksköterskesituationen är bättre. 
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 Sn/2015:14 -700 

 

§ 78 

Ärendeuppföljning 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan med revidering till handlingarna. 

 

Bakgrund 

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

följningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden som skick-

as på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid ett se-

nare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp 

som stående punkt på socialnämndens sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista 2015. 
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 Sn/2015:115 -020 

 

§ 79 

Personalredovisning med hälsobokslut 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga personalredovisningen med hälsobokslut 2014 till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Personalenheten har fått ett övergripande uppdrag om att jobba med frågan varför med-

arbetarna är sjuka. För att sedan kunna lägga insatser och resurser på rätta åtgärder. 

 

Personalenheten har inte analyserat ännu varför övertiden och fyllnadstimmar har ökat. 

Troligen beror det på att vi har få vikarier och hög sjukfrånvaro. 

 

Beslutsunderlag 

1. Personalredovisning med hälsobokslut 2014. 

 

  

/ 



SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESLISTA 

 Datum: 2015-04-23 

 Ärenden: §§ 59-79 

  

 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande  § 63  § 70  §   §  

 ja nej ja nej ja nej ja nej 

Ledamöter 

Katinka Sundqvist Apelqvist (v), ordf  N X  X      

Marina Eriksson (m), v ordf  N X  X      

Dagmar Nyman (mp) andre v ordf           

Steve Ärlebrand (s)  N  X  X     

Valborg Fältholm (s)           

Monica Öjemalm (s)  N  X  X     

Claes Danell (s)  N  X  X     

Kristina Forsberg (v)  N X  X      

Bror Wennström (mav)  N X  X      

           

           

 

Ersättare 

Jari Törmänen (s)           

Gunnel Eriksson (s)           

Clary Persson (s)  T  X  X     

Monica Hellström (s)           

Ann-Christin Lehtipalo (v)  T X  X      

Stefan Älgamo (v)           

Anette Lindström (m)           

Margareta Matiasson (m)           

Tommy Krigsman (ns)           

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  5 4 5 4     

     

 


