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Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2019-06-13

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Johannes Sundelin   S 94-111

Vice 
ordförande Tomas Junkka   S 94-111

2:e vice 
ordförande Josefine Rynbäck  MP 94-111

Ledamot Katinka Sundqvist 
Apelqvist   V

Ledamot Elsa Häggqvist   V 94-111

Ledamot Marina Eriksson   M 94-111

Ledamot Anette Lindström   M

Ledamot Stefan Ovrell  MP 94-111

Ledamot Paula Palmqvist  SD 94-111

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Ramiz Husakovic   V

Ersättare Malin Lassi   V

Ersättare Ann-Christin
Lehtipalo   V 94-111 Ers. Katinka Sundqvist-Apelqvist

Ersättare Monica Hellström   S

Ersättare Elin Näslund   S

Ersättare Imelda Iran   M

Ersättare Tommy Krigsman   NS

Ersättare Dagmar Nyman  MP 98-102, 
104 13:00-14:50 Ers. Anette Lindström

Ersättare Mia Feldenius  SD

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 94-111

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl §§ 94-111

Ekonom Marie Rysdström-
Karlsson §§ 95

Avd.chef 
Hemvård

Sandra Keinström-
Rynbäck §§ 99-100, § 104

Avd.chef
Vård och 
omsorg

Anna-Lena Niemi § 104



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3  (28)

2019-06-13
  

 
Socialnämnden

Avd.chef 
Funktionshin
der

Mona Holmström §§ 101-102
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§ 111 28
Ärendeuppföljning
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Utdragsbestyrkande

§ 94

Godkännande av dagordning
Dnr Sn/2019:87

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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§ 95

Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter april 2019
Dnr Sn/2019:1

Socialnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta och intensifiera arbetet med ekonomi i balans 
utifrån de beslut som socialnämnden tagit under 2019, 

att samtliga vakanser som uppstår ska prövas av avdelningschef innan de tillsätts. Detta 
beslut gäller så länge som socialnämnden har ett prognostiserat underskott, samt 

att anta den fördjupade budgetuppföljningen för april månad.

Ärendebeskrivning
Föreligger socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter april månad.

Ekonomiska konsekvenser
Presenteras vid sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta den fördjupade budgetuppföljningen för april månad.

Underlag
1. Fördjupad budgetuppföljning efter april med kommentarer från avdelningscheferna.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP) och Elsa Häggqvist (V)

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta och intensifiera arbetet med ekonomi i balans 
utifrån de beslut som socialnämnden tagit under 2019, 

att samtliga vakanser som uppstår ska prövas av avdelningschef innan de tillsätts. Detta 
beslut gäller så länge som socialnämnden har ett prognostiserat underskott, samt 

att anta den fördjupade budgetuppföljningen för april månad.
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§ 96

Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för leasingbilar
Dnr Sn/2019:204

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 2,5 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar 
ansvar 704 - verksamhet 510.

Ärendebeskrivning
Under 2018 gjorde socialnämnden ett underskott på leasingbilar med 2,5 mkr. I detta 
underskott ingår samtliga kostnader för socialförvaltningens bilar exempelvis bensin-
kostnader.

Budgeten för leasingbilar var och är fortfarande 3 070 tkr, vilket gör att den totala 
kostnaden för leasingbilar var 5 570 tkr 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Det totala underskottet för socialförvaltningens leasingbilar beräknas bli 2,5 mkr för 2019. 
Socialförvaltningen har ingen möjlighet att under året inarbeta detta underskott.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 2,5 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar 
ansvar 704 - verksamhet 510.

Underlag
1. § 53 SNau 2019-05-21.

Yrkande 
Tomas Junkka (S) yrkar 

att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ur rörelsekapitalet anvisa 2,5 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar 
ansvar 704 - verksamhet 510.
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§ 97

Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för tjänsteköp av sjuksköterskor
Dnr Sn/2019:205

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ur rörelsekapital anvisa 3 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp – ansvar 
704 - verksamhet 510, eftersom socialnämnden bedömer att man inte under innevarande 
år kommer att klara av att bli helt oberoende av dessa inköp.

Socialnämnden beslutar

att ge socialförvaltningen i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att minska behovet av 
inhyrd personal och därmed minska kostnaden för tjänsteköp.

Ärendebeskrivning
Under 2018 betalade socialförvaltningen 11 mkr för tjänsteköp av sjuksköterskor och övrig 
rehab personal. Socialförvaltningens personalkostnader för sjuksköterskor och övrig rehab 
personal uppvisade samtidigt ett överskott på 6 mkr på grund av vakanta tjänster. För 
2018 blev tjänsteköpet en merkostnad på 5 mkr.

Under årets första kvartal 2019 har vi köpt mer tjänster än motsvarande period 2018, 
samtidigt som det pågår kontinuerligt rekrytering av sjuksköterskor. Socialförvaltningen 
uppskattar ändå att tjänsteköpet kommer att kosta mer i år än förra året.

Ekonomiska konsekvenser
Det totala underskottet för socialförvaltningens tjänsteköp av sjuksköterskor beräknas bli 
6 mkr för 2019. Detta underskott har socialförvaltningen inga möjligheter att inarbeta 
under året.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 6 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp ansvar 
704, verksamhet 510.

Underlag
1. § 54 SNau 2019-05-21.
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Yrkande 
Tomas Junkka (S) yrkar 

att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ur rörelsekapital anvisa 3 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp – ansvar 
704 - verksamhet 510, eftersom socialnämnden bedömer att man inte under innevarande 
år kommer att klara av att bli helt oberoende av dessa inköp.

att socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att minska behovet av 
inhyrd personal och därmed minska kostnaden för tjänsteköp.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att nämnd/styrelse/fullmäktige har beslutat föreslå 
nämnd/styrelse/fullmäktige i enlighet med Tomas Junkkas förslag.
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§ 98

Engångsanslag för merkostnader p.g.a. samhällsomvandlingen
Dnr Sn/2019:187

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ur rörelsekapital anvisa 915 tkr som tilläggsanslag till hemvården – ansvar 704 – 
verksamhet 510, eftersom socialnämnden har ökade kostnader för hemvårdens p.g.a. 
samhällsomvandlingen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överkostnader som den inte direkt kan påverka. Det är merkostnader 
för samhällsomvandlingen inom hemvården/hemtjänsten i form av ett utökat behov av 
bilar samt merkostnad för personal som behöver transportera sig längre sträckor till 
brukare då lokalen är placerad i Malmberget och övervägande delen av brukarna bor i
Gällivare.
Socialnämnden har även överkostnader för tjänsteköp. Tjänsteköpen behöver göras för att 
säkerställa kvalitén inom bland annat vården och för att brukarna ska få sina behovs-
bedömda insatser utförda.

Ekonomiska konsekvenser
Fördyrade kostnader för socialnämnden, presenteras på sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Underlag
1. § 45 SNau 2019-04-23.
2. § 52 SNau 2019-05-21.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar 

att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att ur rörelsekapital anvisa 915 tkr som tilläggsanslag till hemvården – ansvar 704 – 
verksamhet 510, eftersom socialnämnden har ökade kostnader för hemvårdens p.g.a. 
samhällsomvandlingen.
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§ 99

Information hemtagningsteam
Dnr Sn/2019:163

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Gällivare kommun beslutade 2013-06-13 (§ 89) att införande av 
utredande hemtjänst inom äldreomsorgen ska utredas. Den nationella viljeriktningen i 
Sverige är att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet så långt 
det är möjligt. Gällivare kommuns inriktning är att understödja ett fortsatt kvarboende i 
ordinarie hemmiljö på ett tryggt och säkert sätt. Övergången från sjukhusvård är ett 
kritiskt moment i vård och omsorg, fokus bör vara på att möjliggöra för äldre att i större 
utsträckning kunna komma hem i direkt anslutning till sjukhusvistelsen. Att göra det 
möjligt för äldre som vårdats på sjukhus att få en trygg och säker hemgång till den egna 
bostaden, resulterar oftast i snabbare återhämtning, ökad självständighet och livskvalitet.
 
Vetenskap och beprövad erfarenhet visar att tidig rehabilitering ger bäst effekt när den 
sätts in i ett tidigt skede, när den är förlagd till den egna hemmiljön och när inriktningen är 
att klara av den egna vardagen. Utredande hemtjänst är ett koncept som har prövats och 
implementerats i ett flertal kommuner runt om i Sverige de senaste åren, med mycket 
goda resultat.  De aktuella kommunerna har kunnat påvisa att ett bättre/omedelbart 
mottagande och igångsättande av vård och omsorg till brukare vid hemkomst efter 
sjukhusvistelse har inneburit stora vinster för brukare i form av ökad livskvalitet, ökad 
trygghet, förbättrad aktivitetsförmåga, minskat hjälpberoende och längre kvarboende i det 
egna hemmet. 

Innan utredande hemtjänst infördes i jämförelsekommunerna användes korttidsplatser för 
kartläggning av omsorgsbehov efter sjukhusvistelse och/eller i väntan på plats på vård- 
och omsorgsboende. Vidare har besparingar även kunnat göras i form av minskade 
kostnader för betalningsansvar på sjukhus, minskade kostnader för korttidsvistelse, 
minskat behov av vård- och omsorgsboende samt minskade återinläggningar på sjukhus.                                                                                                                           

Socialförvaltningen har 2015-06-02 slutfört en omvärldsanalys och utredning avseende
införande av utredande hemtjänst. Denna utredning ligger som grund till framtagande av 
denna dokumentation och implementering av utredande hemtjänst med hemtagningsteam.

Inför 2019 har engångsanslag beviljats av kommunfullmäktige 2018-11-06 §131 med 
3 780 000 kr och 2020 engångsanslag med 3 780 000 kr till avdelning för hemvård för
medel till 1,0 rehabaktör och 6,0 undersköterskor. Från och med 2021 beräknas att 
hemtagningsteamet är inom budgeterad ram.
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Avdelning för hemvård har i januari 2019 startat upp en arbetsgrupp för att implementera 
hemtagningsteam med representanter från berörda verksamheter. 4,0 
underskötersketjänster, 1,0 fysioterapeut tjänst samt 1,0 arbetsterapeuttjänst rekryteras 
inom budgeterad utifrån arbetet inom arbetsgrupp samt omvärldsbevakning. Förhandling 
kring placering tjänster enligt medbestämmandelagen (MBL) är genomförd med facklig part 
2019-05-20. Riskanalys är upprättad utifrån arbetsgruppens arbete och underlag för 
hemgångsteamet. Hemtagningsteam har under arbetet gång bytt namn till hemgångsteam. 
Planerad uppstart för hemgångsteamet är hösten 2019.

Ekonomiska konsekvenser
3 780 000 kr under 2019.
3 780 000 kr under 2020.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut innebär ingen påverkan för barn och unga i dagsläget. 
Barn och ungas åsikter har inte in hämtats. 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1. Utredning 
2. Riskanalys 
3. § 46 SNau 2019-05-21.
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§ 100

Information avseende arbetstidsförkortning för sjuksköterskor och socionomer
Dnr Sn/2019:124

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-11-06 § 131 tillskjutit socialförvaltningen medel för att 
utreda möjligheterna till förkortad arbetstid för sjuksköterskor och socionomer. 

Socialförvaltningen har under våren 2019 tillsammans med sjuksköterskorna inom 
förvaltningen genomfört en tidsstudie under två veckor för att se över hur 
arbetsbelastningen är fördelad som ett första steg i utredningen. Tidsstudien är analyserad 
av enhetschef för sjuksköterskorna, medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) samt kvalitetsansvarig sjuksköterska. Resultatet styrker möjligheterna till att 
införa förkortad arbetstid för yrkesgruppen utan att försämra arbetsmiljön. Vidare kommer 
arbetsgrupp startas upp med deltagande av fyra sjuksköterskor för att utifrån resultatet 
från tidsstudie se över hur arbetet kan omfördelas, effektiviseras och underlättas utan att 
arbetsmiljön blir sämre när arbetsdagen blir kortare.

Socialförvaltningen kommer efter resultatet från arbetsgrupp se över schema för berörd 
yrkesgrupp inför implementering, upprätta riskanalys, förhandling enligt 
medbestämmandelagen (MBL) med facklig part och upprätta lokala samverkansavtal 
(LOK). Socialförvaltningen kan dock inte genomföra några förhandlingar enligt MBL eller 
upprätta LOK innan arbetsgivaren och facklig part (vårdförbundet) är överens i förhandling 
kring lön. 

Socialförvaltningen har planerat under hösten 2019 för uppstart arbete förkortad arbetstid 
socionomer, detta arbete kommer ske på liknande sätt som för sjuksköterskorna. 

Socialförvaltningen avser att införa förkortad arbetstid genom att använda befintliga 
resurser på annat sätt utifrån schemaläggning och avser därför genomföra förkortad 
arbetstid inom befintlig budgetram i första skedet. Förvaltningen avser att genomföra 
förkortad 
arbetstid för viss tid och ha täta uppföljningar för att säkerställa fortsatt god arbetsmiljö
för berörda yrkesgrupper. 

Socialförvaltningen tror att genom förkortad arbetstid kan bättre förutsättningar skapas för 
att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. 

Ekonomiska konsekvenser
Införande innebär inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och unga
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Förslag till beslut innebär ingen påverkan för barn och unga. 
Barn och ungas åsikter har inte in hämtats. 
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1. § 48 SNau 2019-05-21.
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§ 101

Information - inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning
Dnr Sn/2019:129

Socialnämnden beslutar 

att anta informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 8 § Socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder 
samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa 
områden. Socialförvaltningen har tidigare vid två tillfällen, 2006-2007 samt hösten 2013, 
genomfört en kartläggning av behovet av stöd för personer med psykiska funktionshinder. 
Social-styrelsen rekommenderar att en inventering för målgruppen bör göras var fjärde år. 

Under år 2018 så har Socialförvaltningen utfört en ny inventering. Resultatet i 
inventeringen visar att det finns behov av att vidta åtgärder för målgruppen och 
socialförvaltningen har framtagit en åtgärdsplan.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. Åtgärderna utförs inom befintlig ram.

Konsekvenser för barn och unga
Inventeringen visar att det finns hemmaboende barn, men socialförvaltningen har ingen 
kännedom om konsekvenser för de hemmaboende barnen.  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen förslår socialnämnden besluta 

att anta informationen och lägga den till handlingarna. 

Underlag
1. Revidering av handlingsplan / Åtgärdsplan.
2. Inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.
3. § 50 SNau 2019-05-21.
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§ 102

Redovisning av arbetet med unga i riskzon
Dnr Sn/2019:65

Socialnämnden beslutar 

att häva beslut SN 2018-03-15 § 37,

att uppföljning av ärendet sker i samband med årsredovisningen, samt

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I februari 2018 inkom revisorerna med en skrivelse där de senast 1 april, önskade få ett 
svar på vilka åtgärder som vidtas i kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn, utbildning- 
och kulturnämnden för att stärka det förebyggande arbetet när det gäller unga i riskzon. 
Kommunledningskontoret (KLK) besvarade skrivelsen om kommunens förebyggande 
arbete, som genomförs både i samverkan med andra aktörer och internt på 
förvaltningarna. I mars 2018 antog socialnämnden svaret till revisorerna och nämnden 
beslutade sam-tidigt om att de ville få återkoppling halvårsvis gällande arbetet med Unga i 
riskzon. Socialförvaltningen redovisade om arbetet i socialnämndens sammanträde hösten 
2018.

Socialförvaltningens avdelning för Bistånd, Biståndsenheten har regelbundna 
myndighetssamverkansmöten mellan Polis och handläggare för barn och unga, där ärenden 
lyfts. Dessa möten är uppskattade och fungerar mycket bra, enligt uppgifter från både 
Biståndsenheten och Polisen. Orossamtal utifrån orosanmälningar (SoL §14) utförs och vid 
en 
inkommen anmälan, så genomförs möten i ett tidigt skede med den unge, vårdnadshavare, 
socialtjänst och polis. Biståndsenheten har två öppenvårdsgrenar, en för vuxna och en för 
barn och unga. Öppenvården arbetar förebyggande med regelbundna föräldrautbildningar 
såsom Komet samt att de också går in och arbetar aktivt i ärenden i ett tidigt skede, 
genom samtal där olika metodiker och instrument används. Förebyggande arbete sker 
också genom ”Norrbus” som är en samverkan mellan kommunen och regionen i enskilda 
ärenden. 

I det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samverkar kommunen med polisen i sociala insatser, 
utifrån upprättad handlingsplan med prioriterade områden. Handlingsplanen innehåller 
bland annat aktiviteten ”Brå-on-tour” som är ett arbete gemensamt mellan skola-
socialtjänst-polis, där man varje höst gemensamt åker ut till flera grundskolor för informa-
tion och dialog med elever och föräldrar. Det finns också en samverkan mellan 
Socialförvaltningen och Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, den sk SEDD för unga 
med skolfrånvaro. Inom projektet PRIO (psykisk hälsa) så finns en aktivitetsplan för Social-
förvaltningen som innehåller åtgärder för att uppmärksamma barn och ungas psykiska 
ohälsa. Samtlig personal inom Biståndsenheten har genomgått MI utbildning. 
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I kommunens stödboenden för ensamkommande barn upprättas genomförandeplaner där 
särskilda åtgärder planeras individuellt och i ett förebyggande syfte. Anhörigkonsulent och 
anhörigcenter har nyligen påbörjat ett riktat anhörigstöd, anhöriga till unga över 18 år. Har 
varit föreläsning samt att anhöriggrupper har startat upp.    

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett tidigt förebyggande arbete för unga i riskzon förväntas ge positiva konsekvenser.   

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Underlag
1. § 37 SN 2018-03-15.
2. § 49 SNau 2019-05-21.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att häva beslut SN 2018-03-15 § 37,

att uppföljning av ärendet sker i samband med årsredovisningen, samt

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 103

Friare ledsagning i Laholm
Dnr Sn/2018:478

Socialnämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över möjligheten till friare 
ledsagning enligt Laholms modellen. Modellen har prövats med gott resultat i Laholm och 
har inneburit en ökad kvalitet för brukare och mindre administration för kommunen. Det 
innebär att man ansöker om ledsagare och efter beviljande har brukaren möjlighet att mer 
fritt förfoga över timmarna och hur de används. 

Kommunstyrelsen vill att frågan bereds av Socialnämnden. Hur det är organiserat, vad det 
har gett för effekt och eventuella kostnader. Socialförvaltningen har varit i kontakt med 
Laholms socialförvaltning för att inhämta information gällande friare ledsagning. 

Ekonomiska konsekvenser
Laholms resultat visar en ökning med ca 595 tkr, totala prognos för 2017 resulterade till 
2 378 tkr för 61 personer. 

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Underlag
1. Utredning.
2. Laholm uppföljning Ledsagarservice LSS.
3. Laholm riktlinjer för ledsagarservice med stöd av LSS. 
4. Laholm kvalitetsdeklaration ledsagarservice. 
5. § 266 KS 2018-10-01.
6. Begäran om utredning angående ledsagning enligt Laholmsmodellen.
7. § 55 SNau 2019-05-21.
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§ 104

Begäran om komplettering - Äldreomsorgen, Arbetsmiljöverket 2017/061523
Dnr Sn/2017:2128

Socialnämnden beslutar 

att anta svaret till Arbetsmiljöverket.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen genomfört tillsyn av några enheter inom 
Avdelningen Vård och Omsorg samt Avdelningen för hemvård. Syftet med tillsynen är att få 
arbetsgivaren att ha ett fungerande förebyggande och genusmedvetet systematiskt arbets-
miljöarbete samt att de vidtar åtgärder för att skapa hållbara arbetsförhållanden med 
minskad ohälsa och skador hos både kvinnor och män i sina verksamheter.

2019-03-07 inkom en begäran om kompletteringar utifrån ovanstående besök. 
Socialförvaltningen har i sin utredning svarat arbetsmiljöverket utifrån de brister som 
framkommit. Aktivitetsplan för implementering biläggs ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut innebär ingen påverkan för barn och unga. 
Barn och ungas åsikter har inte in hämtats. 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta 

att anta svaret till Arbetsmiljöverket.  

Underlag
1. Begäran om komplettering
2. Utredning
3. Lokal skyddskommitté Enen
4. Rutin sjuksköterskor
5. Sjuksköterskor helger
6. § 63 SNau 2019-05-21.
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§ 105

Taxa för tobaksförsäljning enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)
Dnr Sn/2019:15

Socialnämnden beslutar

att anta ny taxa enligt Tobakslagen 2018:2088 med tillståndsprövning för försäljning av 
tobaksvaror med 3500 kr, samt

att den nya taxan gäller från och med 2019-07-01 då lagen träder i kraft.

Ärendebeskrivning
Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019.

Den stora förändringen i den nya lagen är att säljaren av tobaksvaror måste få ett tillstånd 
av kommun för att få sälja tobak. Det innebär att alla säljare av tobak måste lämna in 
ansökan från och med 1 juli till kommunen. Den som redan säljer tobak får fortsätta sin 
försäljning men måste före den 1 november 2019 inkomma med en ansökan om tillstånd 
för fortsatt försäljning till kommunen enligt den nya tobakslagen. 
Vid ansökan till kommunen skall också ett egenkontrollprogram bifogas.

I kommunens behandling av ansökan kommer man kunna granska den som söker tillstånd 
om den är lämplig att inneha detta. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet, 
eventuell tidigare brottslighet o.s.v. Kommunen kan då komma att inhämta information 
från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.  

För att sälja e-cigaretter och påfyllnings-behållare räcker det fortfarande med att göra en 
anmälan till kommunen. I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför 
entréer till rökfria lokaler. Den som säljer tobak har också ansvar för att det inte röks tobak 
eller likande produkter utanför försäljningsstället. 

Tillsynen över alla försäljningsställen ligger fortsättningsvis också enligt den nya 
Tobakslagen kvar hos kommunen och Polismyndigheten som ett gemensamt ansvar.  
Sanktionsmöjligheterna i den nya Tobakslagen för allvarliga eller upprepade överträdelser 
är förbud, varning, böter eller fängelse.  

I dag tar kommunen ut en tillsynsavgift(870kr/år)för tillsynen av alla försäljningsställen av 
tobak. I med den nya tobakslagen kommer kommunerna också kunna ta ut en avgift för 
ansökan/handläggning av tillståndet. Den nya avgiften beslutas av respektive kommun. 

I Norrbotten har tre kommuner klart med förslag på tillståndsavgiften enligt den nya lagen, 
Boden 3250 kr, Kiruna 3500 kr, Haparanda 3000-4000 kr.  Förvaltningens bedömning är 
att flertalet kommuner i Norrbotten kommer besluta i närtid avgifter, i intervallet 3000 – 
4000 kr för ett tillstånd att sälja tobak till allmänheten. 
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Ekonomiska konsekvenser
Ökade intäkter då kommunen kommer kunna ta avgifter för både tillsynen och tillstånds 
givning enligt den nya Tobakslagen Lag 2018:2088.

Konsekvenser för barn och unga
Utbudet av försäljningsställen kommer sannolikt minska då avgifterna för försäljning av 
tobaksvaror blir kostsamt för mindre försäljningsställen. I en förlängning så minskar 
utbudet och tillgängligheten för barn och unga då gällande Tobaksvaror.    

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta ny taxa enligt Tobakslagen 2018:2088 med tillståndsprövning för försäljning av 
tobaksvaror med 3500 kr, samt

att den nya taxan gäller från och med 2019-07-01 då lagen träder i kraft.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  23  (28)

2019-06-13
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 106

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2019:2

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen om det aktuella läget 
inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokalnivå samt fasta 
informationspunkter;

- Sommarplanering 2019
- Säboköer
- Utskrivningsklara
- Tillsättning av tjänster
- Avancerad resursplanering - Strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)
- Information om facklig förhandling avseende organisation

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 107

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2019:3

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående punkt på
socialnämndens sammanträden avsedd för eventuell information från utsedd
representant från de kommunala råden.

Vid dagens sammanträde informerar:
- Marina Eriksson (M) – har deltagit vid en Minoritetsutbildning i Stockholm
- Tomas Junkka (S) – information från Rådet för Minoritetsspråk
- Josefine Rynbäck – information från Rådet för funktionshinder

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 108

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2019:4

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
 
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling av dessa.

Vid dagens sammanträde informerar Johannes Sundelin (S) om en tredagarsträff i Luleå för 
alla socialchefer och alla ordföranden i socialnämnderna för norr- och västerbotten, där han 
deltagit tillsammans med förvaltningschef Annette Viksten Åhl.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 109

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2019:190, Sn/2019:243, Sn/2019:53, Sn/2019:73

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 110

Anmälda delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6, Sn/2019:237

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. 
Tillsynsansvarig har på delegation av socialnämnden fattat beslut redovisade i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 111

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2019:7

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en 
ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden 
som skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid 
ett senare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp 
som en stående punkt på socialnämndens sammanträden.

Tillägg till ärendeuppföljningslistan: 
”Uppföljning/utvärdering av rekryteringsprocessen sommaren 2019”

Fastställande av datum på ärendet ”Revidering av socialnämndens strategiska uppdrag”. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.


