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§ 39 

Delgivningar  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
1.Sn 2010:155 702 
Tillsynsprotokoll, Olearys bar & restaurang. 
 
2.Sn 2010:156 702 
Tillsynsprotokoll, Grand hotel. 
 
3.Sn 2010:157 702 
Tillsynsprotokoll, Harrys/Dundret. 
 
4.Sn 2010:158 702 
Tillsynsprotokoll, Grand hotel. 
 
5.Sn 2010:146 700 
Ensamkommande barn och ungdomar, skrivelse socialförvaltningen. 
 
6.Sn 2010:147 700 
Slutredovisning investeringsprojekt, socialförvaltningen. 
 
7.Sn 2010:148 701  
Redovisning gällande statsbidrag för 2009 till personliga ombud inom Gällivare, Jokk-
mokk, Kiruna och Pajala kommuner. 
 
8.Sn 2010:149 701 
Skrivelse gällande ungdomars psykiska hälsa i Gällivare kommun, ungdomsrådet. 
 
9.Sn 2010:150 700 
Skrivelse angående styrelsens och nämndernas behandling av revisorernas granskning-
ar, Gällivare kommun revisorerna. 
 
10.Sn 2010:152 701 
Cirkulär 10:23 vårpropositionen för år 2010, Sveriges kommuner och landsting. 
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11.Sn 2010:153 700 
Plan för kvalitetsarbete, socialförvaltningen. 
 
12.Sn 2010:154 701 
Verksamhetsberättelse 2009, Pro Gällivare. 
 
13.Sn 2010:144 013 
Redovisning av färdtjänststatistik första kvartalet 2010, nämnd- och utredningsenheten. 
 
 
14.Sn 2010:141 700  
Protokollutdrag, Kommunfullmäktige. 
 
15.Sn 2010:141 700   
Protokollutdrag, Kommunfullmäktige. 
 
16.Sn 2010:142 700  
Protokollutdrag, Lokalstyrgruppen. 
 
17.Sn 2010:142 700 
Protokollutdrag, Lokalstyrgruppen. 
 
18.Sn 2010:123 700 
Protokollutdrag, Kommunstyrelsen. 
 
19.Sn 2010:151 013 
Färdtjänststatistik 2009, Enkät. 
 
20.Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Älvgården. 
 
21.Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Wassarahem. 
 
22. Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Demensboende. 
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23. Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Hedgården. 
 
24. Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Enen. 
 
25. Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Gunillahem. 
 
26. Sn 2010:163 013 
Statistik öppna jämförelser, enheter för särskilt boende- permanent boende och korttids-
boende, Lövberga. 
 
27.Sn 2010:162 702 
Tillsynsprotokoll, Harrys/Dundret. 
 
28.Sn 2010:161 702 
Tillsynsprotokoll, Restaurang berget. 
 
29.Sn 2010:160 702 
Tillsynsprotokoll, Grand hotel. 
 
30.Sn 2010:159 702 
Tillsynsprotokoll, Olearys bar&restaurang. 
 
31.Sn 2010:139 002 
Omreglering av tjänst, socialförvaltningen. 
 
Sammanträdesprotokoll 
 
Lokalstyrgruppen 2010-04-08. 
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 Sn/2010:8  

 
§ 40 

Delegationsbeslut  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Socialförvaltningen 
 
1. Sn 2010:121 702 
Yttrande angående tillfälligt alkoholtillstånd, gällande: Rebecalogen 59 Lapponica, 
Oddfellowlogen 49 Polstjärnan. 
 
2. Sn 2010:122 702 
Yttrande angående alkoholtillstånd till allmänhet och slutna sällskap, gällande: Artic 
Light Safaris. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 31 
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 Sn/2010:116  

 
§ 41 

Information  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information som delges socialnämnden. 
 
Eva lena Lyckholm (v) informerar om ”Fryshus dagarna”. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 32. 
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 Sn/2010:7  

 
§ 42 

De kommunala råden  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på 
socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagord-
ningen är avsedd för eventuell information från de kommunala råden. 
 
Roland Nirlén (s), socialnämndens representant i Kommunala pensionärsrådet, informe-
rar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 48. 
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 Sn/2010:6  

 
§ 43 

Kurser och konferenser 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att Fredrik Nilsson (m) och Eva-Lena Lyckholm (v) deltar vid konferensen i Sunderbyn 
den 26 maj 2010. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn och ungdomar placerade i familjehem, skolgång, hälsa och social situation. 26 
maj 2010 Sunderbyns folkhögskola, Luleå. 
 
2. Framtidens kommunala organisation. 27 maj 2010 Hotell Nordkalotten, konferens-
centrat, Luleå. 
 
3. Snau 2010-04-22 § 47.  
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 Sn/2010:3  

 
§ 44 

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, förvaltningschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslår socialnämnden  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport april 2010  
2. Snau 2010-04-22 § 33. 
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 Sn/2010:39  

 
§ 45 

Driftbudget 2011-2013  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med  7 484 000 i engångsanslag 
av de extra statliga medel som utgått till kommunerna för 2010 samt ur samma medel, 
  
att begära 1,5milj för utökade kostnader för taxor för 2011 i avvaktan på översynen av 
hela taxesystemet inom socialtjänsten, 
 
att i övrigt anta driftbudget ramar för 2011-2013. 
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj av Peter Ejerlund, 
ekonom. Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2010-04-22 § 34 att lämna ärendet 
öppet. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till driftbudget 2011 – 2013. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) samt Steve Ärlebrand 
(s), att socialnämnden hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med  7 484 000 i 
engångsanslag av de extra statliga medel som utgått till kommunerna för 2010 samt ur 
samma medel, att begära 1,5milj för utökade kostnader för taxor för 2011 i avvaktan på 
översynen av hela taxesystemet inom socialtjänsten, att i övrigt anta driftbudget ramar 
för 2011-2013. 
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Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordföranden att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Di-
mitris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till driftbudgetramar 2011 – 2013 inkl engångsanslag. 
2. Konsekvensbeskrivningar inkl beskrivning av resursbehov. 
3. Snau 2010-04-22 § 34. 
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 Sn/2010:41  

 
§ 46 

Taxa för trygghetslarm  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för trygghetslarm oförändrad, 
 
att boende på servicehus blir jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade 
från avgift för trygghetslarm. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.  
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larmcen-
tral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funktioner 
kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m. 
 
Förvaltningens kostnad är dels leasing av utrustning, reparationer och åtgärder i sam-
band med larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottag-
ning. 
 
Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till perso-
nalen. Ingen avgift för trygghetslarm tas ut för de med beslut om särskilt boende på 
sjukhem/gruppboenden. Även platser på servicehus innebär ett beslut om särskilt boen-
de, varför inte heller de bör betala något trygghetslarm.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för trygghetslarm är 100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. 
SoL kap 4 § 1. Intäkten för socialnämnden vid oförändrad taxa är ca 234 tkr/år. Social-
nämndens kostnad för detta är 390 tkr under 2009 och ökar för varje år. För att möta den 
ökade kostnaden föreslås en höjning av avgiften för trygghetslarm med 50 kr/mån till 
totalt 150 kr/mån från 2011. 
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Vid en jämförelse med landets alla kommuner är det bara 15 % som har en taxa under-
stigande 150 kr/mån. 
 
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgift för 
trygghetslarm.  
 
Intäktsökningen beräknas bli ca 70 tkr/år, vilket ger en ökning av täckningsgraden från 
60 % till 78 %. 
 
Förslag till beslut 
höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån. 

 
att boende på servicehus blir jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade 
från avgift för trygghetslarm. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) samt Valborg Fält-
holm (s) att socialnämnden skall lämna taxan oförändrad.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordföranden att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Di-
mitris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 36. 
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 Sn/2010:42  

 
§ 47 

Kostavgifter  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxan för kostavgifter oförändrad,  
 
att införa samma kostnad som för handikappomsorgens dagverksamhet inom äldreom-
sorgen på 65kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna lämnas oförändrade. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 712 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsmål.  

 
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)  2 712 kr/mån       
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS                                 38 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                    54 kr/dygn 
Frukost                     27 kr/portion 

 Mellanmål/fika                       11 kr/portion                         
Kvällsmål                         16 kr/porton       
Matdistribution (leverans till eget boende)                                       36 kr/portion                          
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
REDUCERINGSREGLER 
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från 1:a dagen. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostavgiften bör inte överstiga självkostnadsprincipen. Matlagets kostpriser höjs årligen 
med ca 8 %. För 2009 hade socialnämnden kostnader för själva maten med 13,3 mkr 
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och kostintäkter med 12,7 mkr, då ingår även taxehöjningen för 2:a halvåret 2009 som 
motsvarar ungefär 400 tkr.  
 
För 2010 kommer kostnaden för maten att öka ytterligare med ca 1 mkr med de nya 
kostpriserna från Matlaget. Av den anledningen måste även socialnämnden höja kost-
priserna med 8 % för att möta Matlaget prishöjningar. 
 
Denna taxehöjning ger en intäktsökning med ca 800 tkr/år. Vilket ger en ökning av 
täckningsgraden med 6 %, d v s från 86 % (12,3 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader) till 
92 % (13,1 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader). 

 
Förslag till förändringar 
Höja samtliga kostpriser med 8 % för att möta Matlaget prishöjningar, enligt följande; 

 
 

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)  2 929 kr/mån       
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS                                 41 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                    58 kr/dygn 
Frukost                      29 kr/portion 

 Mellanmål/fika                                             12 kr/portion 
Kvällsmål                         17 kr/porton                         
Matdistribution (leverans till eget boende)                                          39 kr/portion                       
 
Dessutom föreslås att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 70 
kr/dygn, för att de som vistas där äter frukost och lunch.     
 
Förslag till beslut 
Att höja samtliga kostpriser med 8 %.  
 
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)  2 929 kr/mån       
Matservering på servicehus                                                               41 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                    58 kr/dygn 
Frukost                    29 kr/portion 
Mellanmål/fika                                           12 kr/portion 
Kvällsmål                                            17 kr/porton             
Matdistribution (leverans till eget boende)                                       39 kr/portion                          
 
Att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 70 kr/dygn.   
 
Att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade.     
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  19 (61) 
 
 2010-05-06 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Yrkar 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) samt Steve Ärlebrand 
(s) att socialnämnden lämnar taxan för kostavgifter oförändrad, att införa samma  kost-
nad som  för handikappomsorgens dagverksamhet inom äldreomsorgen på 65kr/dygn, 
att reduceringsreglerna lämnas oförändrade 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimi-
tris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 37. 
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 Sn/2010:43  

 
§ 48 

Avlastningsavgift  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avlastningstaxan oförändrad. 
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningstaxa menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.  
 
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn och denna avgift täcker inte ens den mat som serve-
ras.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att öka täckningsgraden (6 %) för denna taxa föreslås att ingen reducering görs av 
omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt att de som inte har någon omsorgs-
avgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av maxtaxan (som för närvarande är 
1 696 kr) dividerat med 30, vilket för 2010 är 28 kr/dygn. Svårt att uppskatta vad denna 
intäktsökning blir.  
 
Förslag till beslut 
Att avlastningstaxan är oförändrad dvs 90 kr/dygn,  
 
men att ingen reducering görs av omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt 
att de som inte har någon omsorgsavgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av 
maxtaxan dividerat med 30, vilket för 2010 är 28 kr/dygn. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
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Yrkar 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s) samt Tommy Krigsman 
(ns) att socialnämnden lämnar avlastningstaxan oförändrad. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimi-
tris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 38. 
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 Sn/2010:44  

 
§ 49 

Vård- och omsorgsavgift  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för vård- och omsorgsavgift oförändrad,  
 
att slopa reduceringen först vid 7 dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen direkt 
vid 1:a dagens frånvaro.  
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på 
inkomst och bostadskostnad. För 2010 är maxbeloppet 1 696 kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
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REDUCERINGSREGLER 
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast 
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 
 
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, un-
der förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande. 
 
JÄMKNINGSREGLER 
Vid beräkningen av vård-/omsorgsavgiften måste hänsyn tas till inkomst, bostadskost-
nad samt eventuell matkostnad. Efter att beräkningen av vård-/och omsorgsavgiften är 
gjord görs ytterligare en beräkning som avgör om någon jämkning måste göras av nå-
gon avgift för att brukaren inte skall hamna under socialbidragsnormen. Vid banktill-
gångar överstigande 75 000 kr görs dock ingen jämkning. 
 
Förslag till förändring 
Förslag finns på att slopa reduceringen först vid 7 dagars frånvaro, utan att reduceringen 
görs direkt vid 1:a dagens frånvaro.  

 
Inom det ordinära boendet har dessa procentnivåer har varit desamma sedan taxan in-
fördes 2002, därför föreslås en höjning med 1 %-sats vid varje nivå enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvård-
nad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga 
allergier måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna vid slopandet av reduceringsregler-
na, dock bör det inte ge något större inkomstbortfall.  
 
Höjningen av procentnivåerna är svår att beräkna, kan röra sig om en inkomstökning 
mellan 100 – 150 tkr/år. 
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Förslag till beslut 
Att slopa reduceringen först vid 7 dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen direkt 
vid 1:a dagens frånvaro.  
 
Att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1 %. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s) samt Tommy Krigsman 
(ns) att socialnämnden lämnar taxa för vård- och omsorgsavgift oförändrad, att slopa 
reduceringen först vid 7 dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen direkt vid 1:a 
dagens frånvaro.  
  
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimi-
tris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 39. 
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 Sn/2010:45  

 
§ 50 

Avgift förbrukningsartiklar  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för förbrukningsartiklar oförändrad. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till 
190 kr/månad.  
 
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med 
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för 
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten 
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte behö-
va köpa dessa artiklar.  
 
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor, 
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgiftens storlek skall inte överstiga självkostnaden. Avgiften för förbrukningsartiklar 
är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. Med den avgiften får socialför-
valtningen en intäkt som motsvarar ca 340 tkr/år, medan kostnaden för inköpen är ca 
658 tkr/år.  
 
Av den anledningen bör avgiften höjas till 150 kr/mån för någorlunda motsvara den 
kostnad som förvaltningen har. Intäktsökningen blir ca 100 tkr/år och täckningsgraden 
ökar från 52 % till 66 % med nuvarande inköpspriser. 
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Förslag till beslut 
Att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100kr/mån till 150 kr/mån. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s), Tommy Krigsman (ns) 
samt Fredrik Nilsson (m) att socialnämnden lämnar taxa för förbrukningsartiklar oför-
ändrad. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimi-
tris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 40. 
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 Sn/2010:46  

 
§ 51 

Taxa för familjerådgivning  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för familjerådgivning oförändrad.  
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit 
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon ut-
omstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte. 
 
Avgiften för familjerådgivning är 80 kr/samtal, dock avgiftsfritt för personer under 20 
år. 
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga, på grund av att det är kostnadsfritt upp til1 20 år. 

 
Förslag till beslut 
Oförändrad taxa för familjerådgivningen som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt för per-
soner upp till 20 år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 41. 
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 Sn/2010:47  

 
§ 52 

Avgift boende enligt lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad. 
 
Bakgrund 
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem 
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.  
 
För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl § 
20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2010 är 1 273 kr/mån/förälder.  
 
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får 
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för 
den tid de har boende på annan ort. Avgiften får inte överstiga kommens självkostnad 
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för per-
sonliga behov som för närvarande är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet finns 
även för dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boendet på hemorten. 
 
Avgiften för mat, hyra m m är 3 000 kr/mån för de ungdomar som har egen inkomst och 
följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-
anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem. Avgiften tas ut för 
9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 
dagar.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkten för detta är helt beroende av hur många elever vi har som går skola på annan 
ort samt huruvida de har inkomst eller ej. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Har ungdomarna egen inkomst så är avgiften 3 000 kr/mån. 
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Förslag till beslut 
Oförändrad avgift vilket innebär 
 
att antingen tar socialnämnden ut en ersättning som motsvarar det underhållsstöd som 
båda föräldrar får från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och 
är 1 273 kr/mån.  
 
Eller  

 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för mat och hyra med 3000 kr/mån. Avgiften 
tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånva-
ro över 14 dagar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 42. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  30 (61) 
 
 2010-05-06 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2010:48  

 
§ 53 

Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad. 
 
Bakgrund 
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal. 
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger 
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras resp förvaltning. Ingen 
kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min.  
Någon höjning av avgiften har inte skett sedan starten 1995. 
 
Förslag till beslut 
Oförändrad avgift som är 800 kr/45 min. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 43. 
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 Sn/2010:49  

 
§ 54 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxan oförändrad. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över ”Tobaksla-
gen” från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom socialnämnden.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmäl-
ningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är socialnämn-
den i Gällivare kommun. 
 
2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 
med tobaksvaror. 
 
3 § Avgift tas inte ut för – Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad 
och inte heller för – Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut enligt 
tobakslagen överklagas. 
 
4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa an-
givna fasta avgifter och timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret.  
 
Avgiftsbelopp 
5 § För handläggning av anmälan enligt § 12 a tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 
300 kr.  
 
6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
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Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timavgiften faktureras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen. 

 
Nedsättning av avgift  
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbeho-
vet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
8 § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas inte 
på avgiften. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Denna taxa motsvarar i ungefär hälften av den kostnad kommunen har för tillsynen av 
tobakslagen. Den totala intäkten var för 2009 26 tkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen inom detaljhandeln säkrar 
ytterligare upp så att barn och unga inte riskerar att komma till skada. 
 
Förslag till beslut 
Oförändrad taxa vilket innebär 
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 
300 kr 
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 44. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  33 (61) 
 
 2010-05-06 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2010:50  

 
§ 55 

Taxa för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla 
från och med 1 november 2009. 
  
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
att gälla. Denna lag upphävdes 1 november 2009 samtidigt som en ny lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel började gälla (2009:730). Nikotinläkemedel inryms i 
den nya lagen om vissa receptfria läkemedel. 
 
Den nya lagen om vissa receptfria läkemedel sorterar under miljö- och byggnadsnämn-
dens ansvarsområde. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Peter Ejer-
lund, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla från 
och med 1 november 2009. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, ekonomienheten. 
2. Snau 2010-04-22 § 45. 
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 Sn/2010:51  

 
§ 56 

Färdtjänsttaxa 2011  

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss 
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar, 
 
att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd,  
 
att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer,  
 
att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för färdtjänstresor. 
 
Bakgrund 
From 2008 har färdtjänstresorna samordnats av Länstrafiken i Norrbotten AB och följer 
de gemensamma färdtjänstreglerna som antagits av kommunförbundet och som tilläm-
pas av 9 kommuner i Norrbotten. I de gemensamma färdtjänstreglerna ingår obegränsat 
antal resor i den egna kommunen och 50 kilometer in i den angränsade kommunen samt 
24 enkelresor inom länet. 
 
I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken innebär 
att färdtjänstresenärerna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens taxa som grundar 
sig på ordinarie enkelprisbiljett plus 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som Länstra-
fikens biljettpriser på buss justeras. Under 2008 togs ett beslut av Kommunen att införa 
en maxtaxa för färdtjänstresenärerna som innebär att ingen resenär skall behöva betala 
mer än 100 kr/resa inom Gällivare kommuns gränser, däremot om man åker över kom-
mungränsen skall man betala enligt Länstrafikens taxa 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen av taxan innebär minskade kostnader för färdtjänsten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En förändring av taxan får inga synbara negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Utredning 
Från och med 2010-01 höjde Länstrafiken egenavgifterna för färdtjänstresenärerna på 
alla avståndsintervaller över 11 kilometer. Den korta resan som är 0-10 kilometer och 
maxtaxan är oförändrad sedan år 2009.  
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Nedan redovisas färdtjänsttaxans nivå 2009 
 
Avstånd kilometer Egenavgift Biljettpris länstrafiken 
0-10 35 20 
11-20 53 30 
21-30 70 40 
31-40 89 51 
41--- 100 63 

 
Färdtjänsttaxans nivå 2010 
 
Avstånd kilometer Egenavgift Biljettpris länstrafiken 
0-10 35 20 
11-20 60 34 
21-30 77 44 
31-40 100 57 

 
Dagens modell med maxtaxa innebär att allt eftersom Länstrafiken höjer egenavgiften 
och maxtaxan står still så kommer allt fler resor att hamna inom gränsen för maxtaxan 
och kommunens kostnader kommer att öka för färdtjänsten. 
 
Förändring av maxtaxan / resor inom kommunen 
För att få egenavgifterna att följa Länstrafikens justeringar och ändå ha kvar ett högsta 
belopp på vad en resa inom kommens gränser får kosta för resenären föreslås en föränd-
ring av taxan. 
 
Förändringen innebär att maxtaxan träder ikraft för alla resor över 41 kilometer och 
följer därmed Länstrafikens årliga höjningar vilket känns mer rättvist. Detta skulle inne-
bära att egenavgiften maximeras till 121 kronor enligt dagens nivå. 
 
För resor över kommungränsen följer länstrafikens ordinarie prislista för färdtjänstresor 
  
Förslag till taxa för resor inom kommunen 
 
Avstånd kilometer Egenavgift Biljettpris Länstrafiken 
0-10  35 20 
11-20 60 34 
21-30 77 44 
31-40 100 57 
41-- 121 69 
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Förslag till beslut 
Att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss 
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar 
 
Att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd.  
 
Att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer  
 
Att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för färdtjänstresor 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010 
 
yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s) samt Tommy Krigs-
man (ns) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimi-
tris m.fl. förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, nämnd- och utredningsenheten. 
2. Länstrafikens taxa. 
3. Snau 2010-04-22 § 46. 
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 Sn/2010:110  

 
§ 57 

Redovisning utifrån Socialstyrelsens granskning av direktiv och dokumenterade 
rutiner för medicintekniska produkter och samordning av  enskildas rehabilitering  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att redovisning om planerade åtgärder och aktuell situation avges som svar till Social-
styrelsen. 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen har under april-juni 2009 genomfört en undersökning om vårdgivarnas 
arbete med att ta fram rutiner för samordning av insatser för enskildas habilitering och 
rehabilitering och användningen av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården. 
Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät.  
 
Gällivare kommun ska utifrån undersökningen redovisa planering/tidplan för säkerstäl-
lande av att   
1. direktiv om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet för medicin tekniska pro-
dukter (SOSFS 2008:1) upprättas  
2. givna uppdrag och uppgifter till verksamhetschef/MAS /MAR finns dokumentera-
de(SOSFS 2008:1) 
3. gemensamt mellan landsting och kommun ta fram rutiner för samordning av insatser 
för enskildas habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) 

 
Rutiner och riktlinjer för medicintekniska produkter finns, både lokala och regionala. 
Däremot saknas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet för medicintekniska 
produkter. Planeringen är att i september 2010 ska ansvariga chefer och MAS gå en 
utbildning i att bygga ett ledningssystem. Målet är att innan årsskiftet 2011 ska ett led-
ningssystem vara upprättat. I delegationsordningen finns angivet att det är MAS som är 
ansvarig för användning av medicintekniska produkter. 
Samverkansrutiner mellan landstinget i Norrbotten och länets kommuner gällande en-
skildas habilitering och rehabilitering är under utarbetande och målet är att de ska vara 
klara under våren 2010. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att  
ovanstående redovisning om planerade åtgärder och aktuell situation avges som svar till 
Socialstyrelsen. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att redovisning om planerade åtgärder och aktuell situation avges som svar till Social-
styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Skrivelse, socialstyrelsen. 
3. Snau 2010-04-22 § 52. 
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 Sn/2010:111  

 
§ 58 

Yttrande angående samordningen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i 
Gällivare kommun  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen  
 
att 1,0 tjänst som folkhälsostrateg inrättas permanent under kommunstyrelsen med både 
ett politiskt och organisatoriskt ansvar för tjänsten och det långsiktiga strategiska folk-
hälsoarbetet inklusive ANDT-förebyggande insatser, 
 
att tillskriva kommunstyrelsen behovet av att se över nuvarande organisation av det fö-
rebyggande folkhälsoarbetet, inklusive ANDT arbetet, med Luleå och Piteå som modell 
för eventuell ny framtida organisations modell. 
 
Bakgrund 
Nämnd och utredningsenheten har haft i uppdrag att utreda samordningen av det alkohol 
och drogförebyggande arbetet i Gällivare kommun. Syftet med utredningen har varit att 
besvara två frågor d v s om projektet för detta arbete (1,0 tjänst alkohol och drogsam-
ordnare) skall fortsätta som ordinarie verksamhet samt var i organisationen tjänsten i så 
fall skall placeras. 
 
Förslaget i aktuell utredning innebär att 1,0 tjänst permanentas med benämningen folk-
hälsostrateg och att tjänsten organisatoriskt skall finnas under socialnämnden. Det poli-
tiska ansvaret och ledningen för arbetsområdet folkhälsa skall dock finnas hos kom-
munstyrelsen. Arbetet med folkhälsa skall handla om ett långsiktigt arbete där förebyg-
gande ANDT-insatser ingår (alkohol, narkotika, doping och tobak). Placeringen av 
tjänsten under socialnämnden skall i första hand vara under en försöksperiod om ett år. 
 
Tjänstens organisatoriska placering under socialnämnden kan innebära att det förebyg-
gande generella arbetet riktat mot alla barn och ungdomar inte får den dignitet och det 
utrymme som är nödvändigt. Detta då socialnämnden utifrån sitt lagstadgade ansvar i 
första hand skall uppmärksamma barn som ”riskerar att utvecklas ogynnsamt” d v s att 
arbeta med barn i riskzon på individnivå eller i grupp. Det bästa är att kommunstyrelsen 
har det övergripande samlade ansvaret, både ledningsmässigt och organisatoriskt, för 
området folkhälsa inklusive ANDT-förebyggande insatser. Utredningen lyfter fram 
Folkhälsoinstitutets åsikt om att en tydlig organisation och struktur är en framgångsfak-
tor för att systematiskt arbeta med folkhälsa. En uppdelning av ansvaret under kommun-
styrelsen och socialnämnden innebär risk för att roller och uppdrag inte blir tydliga. 
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Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget finns 700 000:- budgeterat för projektet i kommunstyrelsens driftsbudgetram 
för planperioden 2010-2012. Enligt förslaget så föreslås en ramjustering som innebär att 
dessa 700 000:- hamnar i socialnämndens driftsbudgetram för planperioden 2010-2012.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En stor del av de ANDT-förebyggande insatser som alkohol och drogsamordnaren arbe-
tar med utifrån samordning och utveckling vänder sig till barn och ungdomar. En per-
manent tjänst i kommunen för detta arbete är positivt utifrån att långsiktigt kunna arbeta 
för en god folkhälsa för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att 1,0 tjänst som folkhälsostrateg inrättas permanent under kommunstyrelsen med både 
ett politiskt och organisatoriskt ansvar för tjänsten och det långsiktiga strategiska folk-
hälsoarbetet inklusive ANDT-förebyggande insatser.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen  
 
att 1,0 tjänst som folkhälsostrateg inrättas permanent under kommunstyrelsen med både 
ett politiskt och organisatoriskt ansvar för tjänsten och det långsiktiga strategiska folk-
hälsoarbetet inklusive ANDT-förebyggande insatser.  
 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Utredning av samordningen av det alkohol och drogförebyggande arbetet i Gällivare 
kommun. 
3. Snau 2010-04-22 § 53. 
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 Sn/2010:125  

 
§ 59 

Yttrande angående motion om att tillskapa alternativa boenden för äldre  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla motion om att tillskapa alternativa boenden för äldre då en allt äldre befolk-
ning ökar behovet av en strategisk boendeplanering. 
 
 
Bakgrund/sammanfattning 
I motionen om att tillskapa alternativa boenden för äldre framförs ett behov av kartlägg-
ning/analys angående behovet av anpassade boenden samt vilka boendeformer som be-
hövs som komplement till boendeformerna inom socialtjänsten. En handlingsplan före-
slås där också Top Bostäders bestånd analyseras utifrån äldres behov av anpassat boen-
de. Handlingsplanen skall även innehålla en strategi för eventuell om/till och nybyggna-
tion.  
 
Socialförvaltningens bedömning, utifrån rapporter och egen kännedom, är att den allt 
äldre befolkningen kommer att ställa krav på ett lättskött och anpassat boende med möj-
lighet till service och olika typer av tjänster. Vidare så är erfarenheten att de flesta äldre 
bor i det vanliga bostadsbeståndet och vill kunna bo kvar där. 
 
Regeringens delegation för ”utveckling av bostäder och boende för äldre personer”, har 
i sitt slutbetänkande december 2008, pekat just på att de flesta äldre vill bo kvar i det 
egna hemmet samtidigt som man ser tendenser till att fler funderar på ett boende med 
god tillgänglighet och möjligheter till gemenskap. Vidare preciseras i betänkandet att 
det i första hand är det befintliga boendet som måste hanteras utifrån lättillgängligheten 
för äldre samtidigt som nya bostäder också behöver planeras utifrån äldres behov. 
 
Socialförvaltningens samlade bedömning är att det är positivt med en långsiktigt plane-
ring för hur attraktiva alternativa boenden kan skapas för äldre. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En planering för boende för äldre utifrån behov och analyser bör bidra till att kommu-
nens ekonomi används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
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att bifalla motion om att tillskapa alternativa boenden för äldre då en allt äldre befolk-
ning ökar behovet av en strategisk boendeplanering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion om att tillskapa alternativa boenden för äldre. 
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 Sn/2010:89  

 
§ 60 

Uppföljning redovisning av socialjour  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2008-09-25 att avvikelser redovisas tillsammans med samtals-
statistik som skall redovisas till socialnämnden en gång per år. 
 
Under 2009 har socialtjänstens organiserade helgberedskap tagit emot 169 samtal och 
70 samtal har tagits emot på vardagar då ingen organiserad beredskap finns. 
 
Jämförelse mot 2008 då socialtjänstens organiserade helgberedskap hade tagit emot 120 
samtal och 59 samtal hade tagits emot på vardagar då ingen organiserad beredskap 
fanns. 
 
Samtal fördelade per månad 2009 är: 
 
Januari  9  helg  7 vardag =16 samtal 
Februari  11 helg   4 vardag =15 samtal 
Mars  12 helg   3 vardag =15 samtal 
April  12 helg   5 vardag =17 samtal 
Maj  23 helg   8 vardag =31 samtal 
Juni  16 helg  5 vardag =21 samtal 
Juli  5   helg  1 vardag =6 samtal 
Augusti  14 helg  10 vardag =24 samtal 
September  17 helg  8 vardag =25 samtal 
Oktober  19 helg  4 vardag =23 samtal 
November  19 helg  11 vardag =30 samtal 
December  12 helg  4 vardag =16 samtal  
 
De avvikelser som noterats av räddningstjänst är 2009-01-24, 2009-08-13 och 2009-12-
29. 2009-01-24 är en organiserad helgberedskap, 2009-08-13 och 2009-12-29 är var-
dagkvällar då ingen organiserad beredskap finns.  
 
2009-01-24 handlade det om att den som skulle ha den organiserade helgberedskapen  
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var sjuk och ingen ersättare var utsedd. Detta löstes direkt genom att räddningstjänst fick  
kontakt med en samordnare som tog på sig beredskapen resten av helgen.  
 
2009-08-13 handlade det om att räddningstjänst  försökt  få tag i någon och fått kontakt 
med vikarierande socialchef. Avvikelsen handlade om att räddningstjänst inte fått in-
formation om semesterperioder hos chefer inom socialförvaltningen. 
 
2009-12-29 handlade det om att räddningstjänst ringt fyra personer och inte fått kontakt. 
Därefter har de sökt fram numret till socialnämndsordföranden och fått kontakt med 
denne inom en timme.  
 
I januari 2010 har en träff varit med ledningen från socialförvaltningen och räddnings-
tjänst rörande socialtjänstens beredskap. Därefter har en träff varit med samordnarna 
inom socialtjänsten och vaktpersonalen från räddningstjänst. Vid den träffen har en 
överenskommelse gjorts, om att bekymmer ska tas upp och lösas direkt när de uppstår, 
mellan socialtjänsten och räddningstjänst. Alla var överens om att det inte fanns några 
större bekymmer i samarbetet mellan räddningstjänst och socialtjänsten.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Medför inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.   
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Snau 2010-04-22 § 55. 
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 Sn/2010:126  

 
§ 61 

Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att förstärka och kvalitetssäkra stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansöka om utvecklingsmedel 350 000:- för 2010 i syfte att utarbeta interna pla-
ner/rutiner för samverkan, handläggning, information och utbildning angående våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
  
Bakgrund/sammanfattning 
Kommunerna i Norrbotten, har via Länsstyrelsen i Norrbottens län, möjlighet att ansöka 
om utvecklingsmedel för 2010 i syfte att förstärka och kvalitetssäkra stödet till våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld.  
 
Ett övergripande handlingsprogram finns i kommunen angående ”Våld mot kvinnor” 
med riktlinjer/checklistor om vad som skall/bör göras hos respektive myndighet. Inom 
socialförvaltningen saknas interna rutiner angående samverkan och handläggning av 
”ärenden” som handlar om våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld. För att skapa 
en struktur för detta arbete är planeringen att en arbetsgrupp under ledning av en pro-
jektledare skall utarbeta rutiner för samverkan och handläggning. Framtagande av pla-
ner för information och utbildning inom området, skall även ingå i arbetsgruppens upp-
drag. Socialförvaltningens ledningsgrupp skall vara styrgrupp för projektet.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingsmedel via Länsstyrelsen ger möjlighet för socialförvaltningen att få resurser 
för att arbeta med interna planer/rutiner inom området. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att uppmärksamma barn som bevittnat våld skall ingå i arbetsgruppens uppdrag. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att ansöka om utvecklingsmedel 350 000:- för 2010 i syfte att utarbeta interna pla-
ner/rutiner för samverkan, handläggning, information och utbildning angående våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan utvecklingsmedel 
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 Sn/2009:48  

 
§ 62 

Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansöka om utvecklingsmedel 400 000:- för 2010 i syfte att stödja/utveckla kvinno-
jouren Nike i Gällivare 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kommunerna i Norrbotten, har via Länsstyrelsen i Norrbottens län, möjlighet att ansöka 
om utvecklingsmedel för 2010 i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialnämnden i Gällivare har för 
2008 och 2009 sökt och beviljats dessa utvecklingsmedel riktade till att stödja/utveckla 
en kvinnojour i Gällivare.  
 
Kvinnojouren Nike har kommit igång med sin verksamhet mars 2008. Verksamheten 
kan erbjuda skyddat boende för kvinnor och deras barn, stödsamtal samt stöd vid kon-
takter med olika myndigheter/verksamheter. Kvinnojouren har en fungerande styrelse 
och rutiner för att upprätta budget, budgetredovisning, verksamhetsberättelse med stati-
stik samt verksamhetsplan. 
 
Bedömningen är att det även för 2010 är aktuellt för socialnämnden att stödja kvinno-
jourens verksamhet genom att ansöka om fortsatta utvecklingsmedel.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingsmedel via Länsstyrelsen ger möjlighet för socialnämnden att stödja kvinno-
jourens arbete med våldsutsatta kvinnor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kvinnojourens skyddade boende riktar sig både till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
Därav får också barnen en fristad där de kan uppmärksammas och erbjudas vidare stöd. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att ansöka om utvecklingsmedel 400 000:- för 2010 i syfte att stödja/utveckla kvinno-
jouren Nike i Gällivare 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan utvecklingsmedel 
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 Sn/2010:16  

 
§ 63 

Uppföljning information från länstrafiken i Norrbotten  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna, 
 
att beslutet delges rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Bakgrund 
Rådet för funktionshinderfrågor har inkommit med en skrivelse angående Gällvare 
kommuns färdtjänst. I skrivelser belyser man en hel del problem som man uppfattar har 
funnits en längre tid. 
De problem som man tar upp är att taxin inte anländer i tid fast beställningar är gjorda 
dagar i förväg, att det kommer dubbla bilar vid beställning, längre väntetider vid änd-
ring av avrese tid. 
 
Undertecknad har tillsammans med Länstrafiken i Norrbotten AB som är ansvarig för 
beställningscentral och upphandlingen av färdtjänstresor träffat entreprenörerna Gälliva-
re Taxi och BDX . 
 
Under träffen har följande punkter avhandlats. 
  
1. Klagomål från resenärer.  
2. Förhållningssätt och bemötande 
3. Avtal och regler 
 
Länstrafiken har beslutat att införa två kvalitets träffar per år med entreprenörerna med 
start i april. 
Entreprenörerna kommer att införa chaufförs träffar för att gå igenom förhållningssätt 
och bemötande med färdtjänst resenärerna. 
 
I dag kommer det klagomål som berör resor som kan vara för flera månader gamla och 
är omöjliga att åtgärda eller kommentera. Det förekommer även att samma resa diskute-
ras i olika forum och det blir svårt att avgöra om felen har åtgärdats eller inte. 
 
För att göra klagomålen mer hanterbar har entreprenören fått i uppdrag att kontakta 
Länstrafikens kundservice omgående för att hantera de fel och brister som har upp-
kommit vidbeställning och utförande av resan 
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Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsfunktionen föreslår socialnämnden att lägga informationen till 
handlingarna, 
 
att beslutet delges Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna, 
 
att beslutet delges rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, nämnd- och utredningsenheten. 
2. Skrivelse, rådet för funktionshinderfrågor. 
3. Snau 2010-04-22 § 58. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  51 (61) 
 
 2010-05-06 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
§ 64 

Uppföljning analys samt åtgärder kring kostnadsutvecklingen för HVB placeringar  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marika Rissanen- Korpi, chef gemensam bi-
ståndsenhet. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 54. 
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§ 65 

Uppföljning analys åtgärder avseende utskrivningsklara  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marika Rissanen Korpi, enhetschef gemensam 
biståndsenhet. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 56. 
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 Sn/2008:208  

 
§ 66 

Uppföljning omfördelning av demensboende  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 57. 
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 Sn/2008:156  

 
§ 67 

Uppföljning äldreboende för minoritetsspråk samiska och finska  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tillskriva initiativtagaren Ellen Sourra samt samiska föreningen att inkomma med ett 
tydliggörande angående önskemål om tillskapande av ett äldreboende för samer senast 
31 maj 2010, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 59. 
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 Sn/2010:120  

 
§ 68 

HSL rapport  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Allmän information gällande hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Ärendet redovisas vid sammanträdet av Eva Johansson Saadio, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag   
1. Snau 2010-04-22 § 49. 
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 Sn/2010:92  

 
§ 69 

Hälsobokslut 2009  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har tagit fram en personalredovisning med hälsobokslut för 2009. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Eva Askeb-
rand, personalhandläggare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta ställning till i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna informationen om personalredovisning med hälsobokslut 2009. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, personal- och löneenheten. 
2. Redovisning, personal- och löneenheten. 
3. Snau 2010-04-22 § 51. 
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 Sn/2010:133  

 
§ 70 

Föreningsbidrag  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att föreningsbidraget fördelas enligt lagda förslag,  
 
att café Växthuset samt Malmfältens brottsofferjour behandlas vid ett senare tillfälle i 
socialnämnden, samt att ansökan från Gällivare Finska Klubb överförs till handikapp-
konsulenten för handläggning. 
 
Bakgrund 
Bidrag till sociala föreningar. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 6 maj 2010 av Karl-Erik 
Taivalsaari, utredare. 
 
Förslag till fördelning av bidrag för sociala föreningar år 2010 
 
                                         Beviljade          Ansöker              
Förening                             2009                2010                       Förslag för år 2010  SN      
  Fria Sällskapet Länk      95 000       Hyra       64 128       Hyra       64 128                               
  Gällivare.                                           Adm.      77 500       Adm.      35 000               
                                                             Totalt = 141 628     Totalt =                  99 128 kr       
 
  Bris Nord Umeå              14 750       Adm.     14 760         Adm.      14 760 
                                                                                                               ______ 
                                                                                              Totalt =                  14 760 kr            
 
  AA:s Lokalkostnader     21 900        Hyra     21 900         Hyra       21 900     
                                                                                                               ______ 
                                                                                              Totalt =                  21 900 kr  
 
  Lp-vännerna                   44 000         Hyra    14 400         Hyra       14 400 
                                                                                                              _______      
                                                                                              Totalt =                 14 400 kr 
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Gällivare Finska             25 451         Hyra     24 451       Att ansökan överlämnas till 
 klubb                                                  Adm.      1 000        handikappkonsulent 
                                                               Totalt = 25 451     handläggning 
 
  Café växthuset                 72 920                                      Föreningen har begärt astånd  
                                                                                             för sin ekonomiska redovning  
                                                              Totalt 247 400       Förslag:  Avvakta ekon.redo.   
   
  Malmfältens                            0          Ej preciserat         
……………………………… 
  Brottsofferjour   
 
  Föräldraföreningen        30 000         Ej ansökt               
……………………………… 
  Mot Narkotika                                                                              
 
 
Budget 290 tkr                                                             Totalt =     150 188 kr 
 
Återstår i budget 2010                                                          =     139 812 kr       
 
Förslag till beslut 
Att föreningsbidraget fördelas enligt ovan lagda förslag. Att café Växthuset samt Malm-
fältens brottsofferjour behandlas vid ett senare tillfälle i socialnämnden, samt att ansö-
kan från Gällivare Finska Klubb överförs till handikappkonsulenten för handläggning. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 50. 
2. Skrivelse, socialförvaltningen. 
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 Sn/2010:165  

 
§ 71 

Socialnämndens stipendium 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta stipendiater enligt förslag, 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att utse lämplig person att närvara vid stipendium 
utdelningen.  
 
Bakgrund 
Omvårdnadsprogrammet föreslår Carolin Mämmi Kuoppa 910118-1189 
 
Motivering: 
 
Carolin Mämmi Kuoppa, 910118-1189, Op3 är en mycket duktig elev. Carolin har un-
der studietiden uppnått mycket goda studieresultat, som hon på ett föredömligt sätt kun-
na omsätta i praktiskt omvårdnadsarbete för den enskilde på ett positivt sätt. Carolin är 
lyhörd och har förmåga till empati för andra människor. Carolin har mycket lätt att 
samverka med den enskilde och arbetskamrater.Varför hon rekommenderas som stipen-
diat. 
 
Omvårdnadsprogrammet föreslår Erika Eriksson, 911030-1521 
 
Motivering: 
 
Erika Eriksson,911030-1521, Op3 är en mycket duktig elev. Erika har ett bra bemötan-
de. Hon har mycket lätt att samverka med enskilde och arbetskamrater. Erika har under 
studietiden på ett generöst sätt delat med sig av kunskaper till sina kurskamrater hon 
har, även förmåga att entusiasmera och motivera människor i sin omgivning. Erika är 
lyhörd och har förmåga till empati för andra människor. Erika har goda studieresultat 
som hon har använt i det praktiska omvårdnadsarbete för den enskilde på ett positivt 
sätt, varför hon varmt rekommenderas som stipendiat. 
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 Sn/2010:4  

 
§ 72 

Ärendeuppföljningslista 2010  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga ärendelistan med godkännande till handlingarna. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

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

Socialförvaltningen Sn Sep 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 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen  

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd 
Sn/2008:149 

Projektledaren Sn December 
2010 

Information från Länstrafiken i Norrbot-
ten Sn/2010:16 

 Sn Maj 2010 

Redovisning avseende ökade kostnader 
av larm 

Socialförvaltningen Sn Juni 2010 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården 
Sn/2010:102 

Socialförvaltningen Sn augusti 
2010 

Verksamhetsplanerings- och styrproces-
sen 

Nämnd- och utredningsen-
heten 

 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar  
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde torsdagen den 6 maj 2010. 
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Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-04-22 § 60. 
 
 
  
 


