
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (33) 
 
 2010-02-26  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Almen Postgatan 1, stora konferensrummet 
 Fredagen den 26 februari 2010, kl. 08:30-15:30 
 
Beslutande Rita Poromaa (s), ordförande 
 Iris Dimitri (v)  
 Roland Nirlén (s) 
 Valborg Fältholm (s) 
 Steve Ärlebrand (s) 
 Gunnel Eriksson (s) 
 Tommy Krigsman (ns) 
 Eva-Lena Lyckholm (v) tjg ers 
 
Övriga deltagande Marianne Jonsson, förvaltningschef 
 Mats Nilsson, nämndsekreterare 
 Marie Rydström, ekonom §§ 2-5, § 17 
 Mats Lindmark, arbetsterapeut § 13 
 Monika Larsson, personalhandläggare § 15 
 
Utses att justera Tommy Krigsman 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, 2010-03-02, kl. 10:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 1-19 
  Mats Nilsson 
 
 Ordförande 
  Rita Poromaa 
 
 Justerande  
  Tommy Krigsman   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-02-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-03-02 Datum för anslags nedtagande 2010-03-23  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Mats Nilsson   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (33) 
 
 2010-02-26  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 1 4 

Delgivningar 

§ 2 9 
Delegationsbeslut 

§ 3 11 
Budgetuppföljning 2010 

§ 4 12 
Bokslut 2009 

§ 5 13 
Driftbuget 2011- 2013

§ 6 14 
Kurser och konferenser 2010 

§ 7 15 
Förvaltningschefens rapport 2010 

§ 8 16 
Uppföljning av färdtjänsttaxan 

§ 9 18 
Information från Länstrafiken i Norrbotten

§ 10 19 
Yttrande gällande permanent alkoholtillstånd - Ekorrbo/Pålkem

§ 11 20 
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall 
Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark-Bröske (fp) 
ang familjecentra 

§ 12 22 
Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), 
Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) ang omorganisation av Social-nämnden och Barn- 
Utbildning- och Kulturnämnden 

§ 13 24 
Uppföljning av Västerbottensmodellen tom december 2009

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 (33) 
 
 2010-02-26  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

§ 14 25 
Revidering av sammanträdestid 

§ 15 26 
Medarbetarundersökning 2009 

§ 16 27 
Verksamhetsplan för socialnämnden 2010

§ 17 28 
Begäran om tilläggsanslag för 2010 avseende projektinventering om framtidens behov 

§ 18 30 
Meddelande om varning enligt Alkohollagen 7 kap § 20

§ 19 33 
Ärendeuppföljningslista 2010 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  4 (33) 
 
 2010-02-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
§ 1 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1. SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:68, Ny lag om handel med vissa recept-
fria läkemedel 
 
2.  SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:71, Egenvård 
 
3.  SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:78, Ersättning vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009 
 
4.  SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:79, Ersättning till kontaktfamiljer och 
kontakpersoner enligt SoL för år 2009 
 
5.  SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:80, Ersättningar till kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010. 
 
6.  SN2009:1 100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:85, Information om Socialstyrelsens 
allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevitt-
nat våld. 
 
7. SN2010:12 701 
Sveriges kommuner och landsting, Information om vanvårdsutredningen 
 
8. SN2010:10 702 
Tillsynsprotokoll gällande alkoholservering, 2009-12-19, Glada kocken AB 
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9.  SN2010:10 702 
Tillsynsprotokoll gällande alkoholservering, 2009-12-19, Restaurang Berget 
 
10. SN2010:10 702 
Tillsynsprotokoll gällande alkoholservering, 2009-11-27, Festival/Snöyran 
 
11. SN2010:10 702 
Tillsynsprotokoll gällande alkoholservering, 2009-12-19, Grand Hotel 
 
12.  SN2010:10 702 
Tillsynsprotokoll gällande alkoholservering, 2009-12-19, Harrys/Dundret 
 
13. SN2010:11 701 
Fjällbladet, December 2009 
 
14. SN2009:171 735 
Delgivning av projektet ”Kultur och hälsa” på Gunillahem och Älvgården 
 
15. SN2009:265 013 
Statistik, Statistiska centralbyrån, Kontroll av statistik om äldre- och handikappomsorg. 
 
16. SN2010:18 701 
Statistik, Statistiska centralbyrån, Statistik gällande insatser för barn och unga enligt 
SoL och LVU 
 
17. SN2010:17 760 
Överenskommelse om implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och bero-
endevården. 
 
18. SN2010:20 103 
Protokoll, 2009-12-03, Styrgruppsmöte alkohol- och drogförebyggande arbete,  
 
19. SN2009:139 701 
Minnesanteckningar 2009-11-30, Samverkan soc-buok 
 
20. SN2010:13 709 
Minnesanteckningar 2009-11-10, Sambu 
 
21. SN2010:13 709 
Minnesanteckningar 2009-12-10, Sambu  
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22. SN2010:14 754 
Familjerättsstatistik 2009 
 
23. SN2009:175 739 
Brev till Demensföreningen i Gällivare Kommun 
 
24. SN2009:162 735 
Yttrande enligt 17 § förvaltningslagen AILU 2007/19920 angående arbetsmiljöinspek-
tion. 
 
25. SN2009:267 026 
Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande, 2009-11-24, angående avslut efter inspek-
tion. 
 
26. SN2009:201 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Beslut, Dnr 701-10412-09, Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL 
avseende socialnämndens handläggning av adoptionsärenden. 
 
27. SN2009:263 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Beslut, Dnr 701-10638-09, Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL  
 
28. SN2009:242 701 
Länsrätten i Norrbottens län, Dom, avseende överklagat av socialnämnden i Gällivare 
Kommun beslut 2009-10-23 
 
29. SN2010:22 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Rapport, Kvinnofrid? - Länsstyrelsens tillsyn av socialtjäns-
tens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Boden, Kiruna och 
Luleå kommun. 
 
30. SN2009:229 701 
Sveriges kommuner och landsting, Enkät, Arbete med patientsäkerhet i kommunala 
hälso- och sjukvården. 
 
31. SN2009:252 701 
Socialstyrelsen, Information, I januari 2010 genomför Socialstyrelsen den andra natio-
nella brukarundersökningen inom vården och omsorgen om äldre. 
 
32.  SN2010:23 701 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Rapport, Tobakstillsyn i Norrbottens län 2009 
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33. SN2010:24 105 
Kommunstyrelsen, Beslut, Gällivare Närradioförening 
 
34. SN2010:25 701 
Barn-utbildning och kulturnämnden, Beslut, Uppföljning gällande elev som ej är i sko-
lan (XX) 
 
35. SN2010:21 709 
Kammarkollegiet, Information, Kvalitetskontroll vid anlitande av kontakttolkar 
 
36. SN2010:30 026 
Redogörelse av åtgärder som vidtagits avseende brister och krav i Vändpunktens snick-
eriverksamhet. 
 
37. SN2010:52 759 
Statistik gällande familjerätt Gällivare kommun 2009. 
 
38. SN2010:54 759 
Statistik gällande insatser för övriga vuxna inom socialtjänstens individ- och familjeom-
sorg Gällivare kommun 2009. 
 
39. SN2010:55 759 
Statistik gällande insatser för vuxna med missbruksproblem Gällivare kommun 2009. 
 
40. SN2010:56 759 
Statistik gällande insatser för barn och unga mängduppgifter Gällivare kommun 2009. 
 
41. SN2010:60 701 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett pro-
gram för en god äldreomsorg. 
 
42. SN2010:61 701 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till 
implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. 
 
43.  SN2010:66 700 
Ny prislista Matlaget i Gällivare AB. Från 1: januari 2010 
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Sammanträdesprotokoll  
 
Lokalstyrgruppen, 2009-12-03 
 
Kommunala pensionärsrådet, 2009-12-11 
 
Protokoll folkhälsorådet, 2009-12-08 
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    SN/ 2010:8 
§ 2 
 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga delegationsbesluten med godkännande till hand-
lingarna. 
 
Bakgrund 
Ekonomienheten 
1.  SN2010:8 002 
Ned- och avskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan, 2009-12-15, avser kostav-
gift. 
 
2. SN2010:8 002 
Ned- och avskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan, 2009-12-15, avser om-
sorgsavgift. 
 
3.  SN2010:8 002 
Ned- och avskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan, 2009-12-15, avser om-
sorgsavgift, hyra, matkostnader. 
 
4. SN2010:8 002 
Ned- och avskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan, 2009-12-18, avser utred-
ning barn & unga, SoL, missbruk, SoL. 
 
5.  SN2010:8 002 
Ned- och avskrivning av kundfodringar, delegationsanmälan, 2009-12-18, avser avgift 
äldreomsorg/psykiatri. 
 
Socialförvaltningen 
 
6. SN2010:8 002 
Remissyttrande avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater. 
 
7. SN2009:241 702 
Yttrande angående tillfälligt alkoholtillstånd till events ”Snöyran”. 
 
8. SN2010:53 759 
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Avskrivning kundfodringar. 
 
 
Punkt fyra redovisas vid sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att punkt fyra redovisas till socialnämndens nästa sammanträde den 18 februari 2010. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-02-04, § 1. 
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    Sn/2010:2  

§ 3 
Budgetuppföljning 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom och Marianne Jonsson, 
socialchef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sn au 2010-02-04 § 2. 
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    Sn/2010:28   
§ 4 
Bokslut 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom och Marianne Jonsson, 
socialchef. 
 
Punkten ajourneras kl.11:10 på grund av nytt material och nya riktlinjer gällande bok-
slut 2009. Punkten återupptas 13:40. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-02-04 § 3. 
2. Verksamhetsberättelse. 
3. Måluppfyllelse för 2009 års styrkort. 
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    Sn/2010:39  
§ 5 
Driftbuget 2011- 2013  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
I och med det nya sättet att bedriva budgetarbetet, kommer driftbudgeten att fastställas i 
juni 2010. För socialnämndens del innebär detta att driftbudgeten för 2011-2013 samt 
taxor och investeringar ska beslutas av socialnämnden i maj 2010. Ett led i detta arbete 
är att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder hålla driftbudgetdialog 
avseende driftbudget 2013. Vid sammanträdet kommer socialnämndens underlag för 
driftbudgetdialogen presenteras. Ärendet föredras av Marianne Jonsson, socialchef och 
Marie Rydström ekonom. 
 
Ärendet föredras vid sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef och Marie Ryd-
ström ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens nästa sammanträde den 18 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1 Driftbudgetram 2011. 
2. Resursfördelning äldreomsorgen. 
3. Särskilt boende.  
4. KBT hemtjänst/timme. 
5. Prognoser. 
6. Snau 10-02-04 § 4. 
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    Sn/2010:6  
§ 6 
Kurser och konferenser 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ej delta i kursen. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 18 februari 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kom Rätt – Kommunala samverkansformer möjligheter och hinder 25 mars 2010 
Malmö. 
2. Snau 10-02-04 § 5. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri yrkar 
 
att ej delta i kursen.  
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    Sn/2010:3   
§ 7 
Förvaltningschefens rapport 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att tacka för lämnad information och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport 
2. Snau 2010-02-04 § 6. 
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    Sn/2009:193  
§ 8 
Uppföljning av färdtjänsttaxan  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga den med godkännande till handlingarna, 
 
att tillskriva Länstrafiken att nämnden vill ha uppföljning varje månad avseende antal 
resor per månad, kostnad per månad, antal gånger maxtaxan trätt i kraft per månad, sub-
ventionsgrad per månad, inom vilka intervall socialnämndens subventioner inträtt, 
 
att uppföljningen även redovisar kundnöjdhet och klagomål, 
 
att uppföljningen ska redovisas kvartalsvis till nämnden samt att sista kvartalet även 
innefattar årssammanställning, 
 
att revidera gällande regelverk avseende färdtjänst med redovisning till socialnämnden 
maj 2010, 
 
att avseende skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor daterad 2010-02-25 över-
sänds till Länstrafiken då klagomål skall tillställas den, 
 
att beslutet delges Rådet för funktionshinderfrågor, HSO, Gällivare Taxi samt Länstra-
fiken, 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att uppvakta kommunchefen angående behov av 
kompetens inom verksamhetsområdet färdtjänst, 
 
att delge kommunstyrelsen beslutet. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2009-11-05, § 106, att statistik avseende 
färdtjänsten ska redovisas till socialnämnden i februari 2010. Redovisningen ska omfat-
ta antal resor per månad, kostnad per månad, antal gånger maxtaxan trätt i kraft per må-
nad, subventionsgrad per månad, inom vilka intervall socialnämndens subventioner in-
trätt.  
 
Eva-Lena Lyckholm lämnar sammanträdet 09:20 och återkommer 10:25. 
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Sammanträdet ajourneras 09:45 och återupptas 10:25. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för lämnad information och lägga den med godkännande till handlingarna, 
 
att tillskriva Länstrafiken att nämnden vill ha uppföljning varje månad avseende antal 
resor per månad, kostnad per månad, antal gånger maxtaxan trätt i kraft per månad, sub-
ventionsgrad per månad, inom vilka intervall socialnämndens subventioner inträtt, 
 
att uppföljningen även redovisar kundnöjdhet och klagomål, 
 
att uppföljningen ska redovisas kvartalsvis till nämnden samt att sista kvartalet även 
innefattar årssammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-02-04, § 7. 
2. Kommentarer till diagram. 
3. Diagram. 
4. Avtal mellan Länstrafiken i Norrbotten och Gällivare kommun. 
5. Klagomål gällande sjuk- och färdtjänstransporter Gällivare Taxi. 
6. Klagomål gällande färdtjänst- och handikappbusstrafiken HSO Gällivare. 
7. Länstrafikens färdtjänstuppdrag. 
8. Färdtjänstregler.  
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    Sn/2010:16  
 
§ 9 
Information från Länstrafiken i Norrbotten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att följa upp ärendet i maj 2010. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden informeras vid sammanträdet om aktuellt inom färdtjänsten i Gällivare 
kommun. Vid sammanträdet deltar Maria Isaksson och Tomas Widetun från Länstrafi-
ken i Norrbotten. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 18 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-02-04, § 8. 
2. Länstrafikens avtal med BDX och Gällivare taxi. 
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    Sn/2009:262  
§ 10 
Yttrande gällande permanent alkoholtillstånd - Ekorrbo/Pålkem  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden har ingen erinran mot att tillstånd ges för servering av alkoholdrycker 
till ovan rubricerade företag/verksamhet. Under förutsättning att en ansvarsfull alkohol-
servering tillämpas. 
 
Bakgrund 
Karl-Erik Taivalsaari, tillsyn alkohol och tobak, har upprättat ett yttrande angående 
permanent alkoholtillstånd gällande Ekorrbo/Pålkem.  
 
Karl-Erik Taivalsaari, tillsyn alkohol och tobak, föreslår socialnämnden följande yttran-
de:  
 
Socialnämnden har ingen erinran mot att tillstånd ges för servering av alkoholdrycker 
till ovan rubricerade företag/verksamhet. Under förutsättning att en ansvarsfull alkohol-
servering tillämpas.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att socialnämnden har ingen erinran mot att tillstånd ges för servering av alkoholdrycker 
till ovan rubricerade företag/verksamhet. Under förutsättning att en ansvarsfull alkohol-
servering tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande gällande permanent alkoholtillstånd. 
2. Snau 2010-02-04 § 9. 
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    Sn/2009:216 
§ 11 
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica 
Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne 
Bergmark-Bröske (fp) ang familjecentra  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla motionen, under förutsättning att landstinget ställer sig positiv och samverkar 
till inrättandet av en familjecentral. 
 
Bakgrund 
Sex politiker (m) och en politiker (fp) har i en motion föreslagit att Gällivare kommun 
inför familjecentra där förslagsvis socialtjänsten, MVC/BVC och öppen förskola ingår i 
verksamheten. Enligt motionen bör kommunen söka samarbete med landstinget, svens-
ka kyrkan och föreningar. Tanken med familjecentrat är att ge stöd och hjälp till barn-
familjer samt att tidigt upptäcka problem och kunna sätta in insatser. 
 
Gunnel Eriksson deltar ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid inrättande av ett familjecentra är det viktigt att ta ställning till om det är ordinarie 
resurser i basverksamheten som skall ingå i familjecentrat eller om nya resurser skall 
tillsättas. Medel för eventuellt nya resurser måste tydliggöras i aktuell budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett familjecentra är positivt för barn och ungdomar utifrån syftet att arbeta med gene-
rellt förebyggande/främjande insatser riktat till barn/ungdomar och deras föräldrar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att motion angående familjecentra skall bifallas. Ett familjecentra innebär en mötespalts 
där olika aktörer kan arbeta tillsammans med förebyggande/främjande insatser till barn 
och föräldrar vilket är positivt. Landstingets politiska ledning bör dock bjudas in för 
diskussion om ett gemensamt ansvar för inrättande av ett familjecentra. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion angående familjecentra. 
2. Skrivelse, socialförvaltningen 2009-11-12. 
3. Snau 2010-02-04 § 10. 
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Yrkande 
Iris Dimitri yrkar 
 
att bifalla socialnämndens allmänna utskotts förslag. 
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    Sn/2009:236 
§ 12 
Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Lars Alriksson (m), Monica 
Hedström (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) ang omorganisation av 
Social-nämnden och Barn- Utbildning- och Kulturnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att motion angående omorganisation av SOC-nämnden och BUoK-nämnden avslås. 
Detta med anledning av pågående samverkan mellan nämnderna enligt de beslut som är 
tagna. Samverkan handlar om att skapa ”Gällivaremodellen” för arbetet med barn och 
unga. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Sex politiker (m) har i en motion föreslagit att socialnämnden och barn- utbildning och 
kulturnämnden omorganiseras så att barn och ungdomsfrågor sammanförs i en gemen-
sam förvaltning och nämnd i enlighet med Strömstadsmodellen. Detta kommer att inne-
bära att alla frågor som handlar om barn och unga hanteras inom samma förvaltning och 
av samma nämnd. Motionärerna framför vikten av att alla som arbetar med barn och 
unga samverkar och samarbetar samt har ett gemensamt förhållningssätt. Vidare så me-
nar man att sekretessproblematik samt ”problem som bollas runt” kan förebyggas ge-
nom en gemensam förvaltning och nämnd. 
 
Under 2006 har socialförvaltningen och barn- utbildning och kulturförvaltningen fått i 
uppdrag av sina respektive arbetsutskott att se över samordningen av insatser kring barn 
och unga. Detta uppdrag har därefter handlagts inom nämnd och utredningsfunktionen. 
Utredning utifrån uppdraget med förändringsförslag på lång och på kort sikt har färdig-
ställts i november 2007. 
 
Utredningen med förslag har behandlats av SOC-nämnden och BUoK-nämnden i maj 
samt april 2008. Nämnderna har beslutat att en gemensam styrgrupp på ledningsnivå 
skall tillsättas för att enligt socialnämndens precisering ”ta ställning till de förändrings-
förslag som aktuell utredning lägger fram och utifrån detta precisera hur en gemensam 
lokal strategi för samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, skall se 
ut.” Den styrgrupp som har bildats utifrån tagna beslut har på sammanträde 090921 re-
sonerat om Manchestermodellen och Strömstadsmodellen utifrån exempel på metoder i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Styrgruppen har även tagit beslut om att ”för-
valtningscheferna studerar respektive modell och ser ut en modell som passar Gällivare 
kommun.” 
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Ekonomiska konsekvenser 
En gemensam förvaltning och nämnd för barn och ungdomsfrågor innebär att nuvarande 
resurser riktade till barn och ungdomar behöver sammanföras i en egen budget. En ana-
lys behöver göras om/hur detta påverkar resurser för övriga verksamheter. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt för barn och ungdomar om alla som arbetar med barn och ungdomsfrågor 
samverkar och samarbetar utifrån behov och förutsättningar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att motion angående omorganisation av SOC-nämnden och BUoK-nämnden avslås. 
Detta med anledning av pågående samverkan mellan nämnderna enligt de beslut som är 
tagna. Samverkan handlar om att skapa ”Gällivaremodellen” för arbetet med barn och 
unga. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion angående omorganisation av SOC-nämnden och BUoK-nämnden. 
2. Utredning. 
3. Snau 2010-02-04 § 11. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri yrkar 
 
att bifalla socialnämndens allmänna utskotts förslag.
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    Sn/2008:285  
§ 13 
Uppföljning av Västerbottensmodellen tom december 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2009-02-12 att Västerbottens modell för hjälpmedel och till-
hörande prioriteringsordning tillämpas även i Gällivare kommun vid förskrivning av 
kognitiva hjälpmedel och elrullstolar samt att en uppföljning skall ske till nämnden i 
januari 2010.  
 
Uppföljning "Västerbottensmodellen" tom december 2009 är följande;  
 
4 ärenden. Samtliga har bifallits.  
 
Ärendena gäller: 
 
1 st kedjetäcke till säng (typ bolltäcke)pris: 3560kr exkl moms.  
1 st lyftsele (dubbelförskrivning)pris: 0kr då begagnad sele använts. 
1 st hygienstol på hjul pris: 350kr/mån, hyres från Länsservice. 
1 st dataprogram (för att brukaren självständigt kan använda datorn i hem och skolmil-
jö) Avser Omsorgen.  Pris: 1950kr i inköp. 
 
Ärendet föredras vid sammanträdet av Mats Lindmark arbetsterapeut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-02-04, § 12. 
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    Sn/2009:187 
§ 14 
Revidering av sammanträdestid   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att sociala utskottets sammanträde 2010-10-14 flyttas till 2010-10-13. 
 
Bakgrund 
Vid socialnämndens sammanträde 2009-12-17 fastställdes sociala utskottets samman-
trädestider 2010. Då sociala utskottets sammanträde 2010-10-14 sammanfaller med so-
cialnämndens workshop för revidering av styrkort och verksamhetsplaner bör sociala 
utskottets sammanträde flyttas till 2010-10-13.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att sociala utskottets sammanträde 2010-10-14 flyttas till 2010-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-02-04, § 13. 
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    Sn/2010:29 
§ 15 
Medarbetarundersökning 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har genomfört en medarbetarundersökning under november 2009. 
Medarbetarundersökningen genomfördes i syfte att följa upp mål i styrkorten inom per-
sonalområdet i perspektiven ”medarbetare” och delar av ”intern effektivitet” samt att få 
en bild av hur medarbetarna inom Gällivare kommun upplever sin arbetssituation. Varje 
nämnd delges en redovisning med uppföljning utifrån mål för respektive nämnd. 
 
Socialnämnden delges resultatet av enkäten utifrån svaren från medarbetarna på Social-
förvaltningen. Ärendet föredras av Eva Askebrand, personalhandläggare. 
 
Ärendet föredras vid sammanträdet av Monika Larsson, personalhandläggare. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 18 februari 2010.. 
 
Beslutsunderlag 
1. Medarbetarundersökning 2009. 
2. Sn au 2010-02-04 § 14. 
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    Sn/2009:240  
 
§ 16 
Verksamhetsplan för socialnämnden 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsplan för socialnämnd 2010. 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens övergripande styrkortsarbete ska en verksamhetsplan utar-
betas och beslutas för 2010.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta reviderat förslag av socialnämndens verksamhetsplan 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ny verksamhetsplan 2010. 
2. Verksamhetsplan 2010. 
3. Sn au 2010-02-04 § 15. 
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    Sn/2010:65 
§ 17 
Begäran om tilläggsanslag för 2010 avseende projektinventering om framtidens 
behov och utformning av äldreboenden inom kommunen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att begära tilläggsanslag hos Kommunstyrelsen med 700tkr för en projektinventering 
om framtidens behov och utformning av äldreboenden inom kommunen. Finansiering 
föreslås från verksamhet 941 utvecklingsmedel. 
Insätts på konto 702/51021/egen aktivitet. 
 
Bakgrund 
2009-12-17 beslutade socialnämnden att från kommunstyrelsen begära en överföring av 
medel från 2009 års budget till 2010 års budget för en projektanställning avseende lo-
kalfrågor inom äldreomsorgen. En sådan överföring av överskott strider mot kommu-
nens bokslutsregler, varför en begäran om tilläggsanslag görs istället. 
 
Socialnämnden är i stort behov av en sådan inventering pga att det finns äldreboenden 
som inte uppfyller de kommande lagförslag som ställer högre krav på ett fullvärdigt 
boende, exempelvis egen toalett och dusch. Bostäderna skall även vara rätt anpassade 
både ur ett burkar- och arbetsmiljöperspektiv. 
 
Även andra behov för äldreboende behöver inventeras, såsom boende för dementa, per-
soner med omfattande vård- och omsorgsbehov samt minoritetsspråksboende. 
 
Dessutom finns äldreboenden inom de områden i Malmberget som inom en snar framtid 
måste flyttas pga rasrisk. 
 
Socialförvaltningen har för avsikt att under en begränsad tid uppdra åt en tjänsteman 
inom socialförvaltningen att tillsammans med en utomstående konsult göra denna in-
ventering av kommunens äldreboenden. Exakt hur lång tid denna inventering tar är svårt 
att uppskatta, men det torde röra sig om ca 6 mån. 
 
Ärendet föredras vid sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för detta uppskattas till ca 700 tkr. Finansiering föreslås från verksamhet 941 
utvecklingsmedel. 
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Förslag till beslut 
Begära tilläggsanlag med 700 tkr för en projektinventering om framtidens behov och 
utformning av äldreboenden inom kommunen. Finansiering föreslås från verksamhet 
941 utvecklingsmedel. 
Insätts på konto 702/51021/egen aktivitet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten 2010-02-11. 
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    Sn/2010:70  
 
§ 18 
Meddelande om varning enligt Alkohollagen 7 kap § 20   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
 
att meddela tillståndsinnehavaren vid Harrys bar och Restaurang, Dundret, Kocken & 
Assistenten AB med stöd av alkohollagen Kap 7 § 20 en varning.               
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                                    
 
Bakgrund  
Polismyndigheten har tillsammans med kommunen det direkta ansvaret för att genom 
tillsyn se till att restauranger – krogar följer alkohollagen. Ansvaret för tillsynen enligt 
alkohollagen i kommunen skall åligga socialnämnden enligt Gällivare kommuns för-
fattningssamling: 2007.283 702 Riktlinjer för serveringstillstånd. 
 
I det ovan fastställda kommunala ansvaret åligger det socialnämnden att anmäla eventu-
ella missförhållanden till Ks samt komma med förslag till åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av alkohollagen.  
 
Genomförd tillsyn av polismyndigheten vid Harrys Bar och restaurang 
I en promemoria upprättad av polisen 091231- 100101 alltså nyårsnatten, framkommer 
det allvarliga brister gällande både nykterhet och ordning vid Harrys Bar och Restau-
rang, på Dundret. En ordningsvaktrapport, daterad 31/12 -09 beskriver också ordningen 
som ibland kaosartad den natten/kvällen. Polispatrullen med tre poliser möter ett ser-
veringsställen som mer eller mindre har, anser jag, tappat greppet om nyårsfirande på 
Dundret. Här följer en sammanfattning av polisens PM …..      
  

1. Några eller någon gäst/gäster har tänt på flera smällare under kvällen(vid tre till-
fällen) inne i festlokalerna, det har inte gått att se vilka eller vem som gör detta. 
Stora risker för personskador! 

2. Det pågår slagsmål på flera ställen på inne i festlokalerna och utanför i entrén, 
polispatrullen får konstant avstyra nya bråk med många inblandade under natten. 
Våldssituationer med risk för personskador! 

3. En av poliserna observerar två serveringar av alkohol till höggradigt berusade 
gäster (ex. var knappt i stånd att kunna gå ifrån bardisken, vid beställning av öl 
var tvungna att hålla i sig i bardisken för att inte tappa balansen). Klara överser-
veringar enligt alkohollagen!  
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4. Oordning både inne i lokalerna, utanför och i entrén, tomma flaskor, burkar både 
i snön och upp i trapporna till festlokalerna. Vid stängning utbröt närmast en ka-
osartad situation med upprörda arga gäster. Situationen kunde ha urartat med 
risk för personskador!  

5. 4-6 gäster har tagit sig in till ”spritkassan” och där plockat på sig ett stort antal 
sprit och vinflaskor(sammanlagt 9st). Detta stöldanmäls samma kväll. 

6. Det framkommer uppgifter till polisen(av ordningsvakt) att personal vid garde-
roben varit berusad under arbetstiden. Uppgiften bekräftas via samtal med Jo-
hanna M (en av de serveringsansvariga på Harrys) att alkoholförtäring före-
kommit den här kvällen. 

 
Sammanfattande diskussion 
Undertecknad har gått igenom Polisens PM, vaktrapporten samt VD:s Johanna M (för 
Harrys Bar och Restaurang)skriftliga svar på polisens PM. Undertecknad har också 
samtalat direkt med alla berörda och träffat VD Johanna M. Min bedömning efter detta 
är att serveringsstället Harrys/Dundret tappade kontrollen över ordningen och att man 
heller inte lyckades hålla en ansvarsfull alkohol servering under aktuell kväll/natt.  
Alkohollagen är tydlig enligt 6 kap 2§   
”Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet och får inte föranleda olä-
genheter i fråga om ordning och nykterhet” 
Det har, menar jag, utom allt tvivel uppstått avsevärda olägenheter gällande ord-
ning och nykterhet vid Harrys på Dundret under nyårskvällen/natten 2009 – 2010.  
Beskrivningarna och trovärdigheten i polisens PM, samt vaktrapporten går inte enligt 
mig att avfärda. När det gäller beskrivna överserveringarna i Polisens PM ifrågasätts 
dessa av Johanna M, VD:n tillika också en av serveringsansvarig vid Harrys. Dessa 
överserveringar bekräftas dock i ett uppföljande samtal mellan rapportskrivande polis 
och undertecknad tjänsteman. I polisens PM står att läsa ” polisassistent K upplevde det 
som att serverings- personalen i baren hade en väldigt hög tolerans gällande servering 
av alkohol till berusade personer”. Till detta ger polisens PM två direkt beskrivna ex-
empel på överserveringar enligt alkohollagen. Undertecknads syn är att objektiviteten 
och trovärdigheten måste sättas större till polisen, i tjänst i förhållande till Johanna M. 
svar som serveringsansvarig och tillika VD för Harrys på Dundret. Alltså finns det skäl 
till att hon som serveringsansvarig och VD har starka egenintressen i sakfrågan som 
påverkar hennes syn. 
Även den vaktrapport som finns med stärker bilden av att serveringstället tappade mer 
eller mindre kontrollen den här nyårskvällen/natten 
 
Kommunen är skyldig att agera - Sammanfattande bedömning    
Det bör i det här sammanhanget påpekas att det i alkohollagen inte – vilket är fallet i 
viss annan tillståndslagstiftning – finns någon möjlighet för tillsyns- eller beslutsmyn-
dighet att vid ringa fall av överträdelse av gällande bestämmelser underlåta ingripan-
de. Om särskilda skäl föreligger finns emellertid en möjlighet att begränsa ingri-
pandet till en varning.  
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Ingripanden enligt alkohollagen mot tillståndsinnehavaren ska inte ses som ett straff, 
utan är samhällets åtgärd för att undanröja negativa alkoholrelaterade förhållanden eller 
för att förhindra att sådana uppkommer i en framtid.  
 
Frågan blir, är det då rimligt att av beskrivna förhållanden vid Harrys nyårsnatten 2009 
– 2010 ska ses som en grund för ett återkallande av serveringstillståndet – Alternativt att 
en varning ska ses som en tillräcklig åtgärd från kommunen för att säkerställa och un-
danröja framtida olägenheter på serveringstället.  
 
Det som talar för en varning är  

1. att detta inträffande med brister i nykterhet och ordning endast uppkommit till-
fälligt vid serveringstället. 

2. att restaurangen utformat ett niopunktsprogram för att säkerställa att en liknade 
situation som nyårsnatten 2009- 2010 inte ska kunna uppstå i en framtid.    

 
Det är viktigt att serveringsstället förstår sitt ansvar och inser att en upprepad händelse 
kan göra att kommunen återkallar serveringstillståndet.  
 
Förslag till beslut  
 
Att Ks meddelar tillståndsinnehavaren vid Harrys bar och Restaurang, Dundret. Namn: 
Kocken & Assistenten AB med stöd a alkohollagen Kap 7 § 20 en varning.                               
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    Sn/2010:4  
§ 19 
Ärendeuppföljningslista 2010  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ”Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden Sn/2008:285” följs upp i 
september 2010, 
 
att ”Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd Sn/2008:149” följs upp i mars 2010, 
 
att ”Uppföljning av Färdtjänsttaxan” stryks ur ärendeuppföljningslistan,  
 
att ”Uppföljning Västerbottensmodellen Sn/2008:285” stryks ur ärendeuppföljningslis-
tan. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

Uppföljning Västerbottensmodellen 
Sn/2008:285 

Socialförvaltningen Sn Feb 2010 

Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot 
särskilda boenden Sn/2008:159 

Socialförvaltningen Sn Feb 2010 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa   Sn Feb 2010 
Analys samt åtgärder kring kostnadsut-
vecklingen för HVB placeringar  

Biståndsenheten Sn Maj 2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn hösten 
2010 

 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna arbetsutskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 18 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sn au 2010-02-04 § 16. 
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