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§ 32 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.  
 
 
1.  Sn 2008:53  702  
Remiss angående serveringstillstånd. 
 
2.    Sn 2008:52  702 
Tillsynsbesök den 16 november 2007 på krogar/serveringsställen i tätorten Gällivare. 
 
3.  Sn 2007:183  709 
Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL). 
 
4.  Sn 2008:64  100 
Cirkulär - Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. 
 
5.   Sn 2008:49  700 
Stöd för kommunernas vårdhygienarbete. 
 
6.  Sn 2007:133  103 
Protokoll från Hälsorådets möte den 20 november 2007. 
 
7.  Sn 2008:88  103 
Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 22 februari 2008. 
 
8.   Sn 2008:14  012 
Ks den 11 februari 2008 § 18 – Projektbalanserad styrning och verksamhetsutveckling. 
 
9.   Sn 2008:143  104 
Ks den 11 februari 2008 § 15 – De kommunala råden. 
 
10.  Sn 2008:59  023 
Kf den 4 februari 2008 § 12 – Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden. 
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11.  Sn 2008:54  753 
Enkät och svar – Uppgifter om stöd till kvinnojourer. 
 
12.  Sn 2008:79  739 
Enkät och svar - Uppföljning av kommunens anhörigstöd till äldre personer, till perso-
ner med funktionsnedsättning och till långvarigt sjuka personer år 2007. 
  
13.  Sn 2008:24  730 
Enkät och svar – Frågor om tillämpningen och anmälningar om missförhållanden enligt 
24 a § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) år 2007. 
 
14.  Sn 2007:318  730 
Statsbidrag för personliga ombud i Norrbottens län 2008. 
 
15.  Sn 2008:66  214 
Samråd – Detaljplan för del av Gällivare 12:74 Myråsen, Gällivare kommun. 
 
16.  Sn 2008:50  214 
Samråd – Program för Dundrets turistanläggning. 
 
17.  Sn 2008:67  214 
Samråd – Program för Vuoskonjärvi verksamhetsområde m fl. 
 
18.  Sn 2008:87  023 
Avsägelse av uppdrag, Percy Nilsson. 
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 Sn/2008:68  

 
§ 33 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Förvaltningschefen inom socialförvaltningen har beslutat om mindre organisationsför-
ändring som inte påverkar service till kommuninnevånarna. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsanmälan från förvaltningschefen. 
2. Snau 080313 § 18. 
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 Sn/2008:81  

 
§ 34 
Kurser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att Tycko Lehto (v) och Valborg Fältholm (s) deltar i seminariedag i Malmberget, 
 
att Roland Nirlén (s) deltar i kursen ”Aktuell socialpolitik”. 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en inbjudan till seminariedag i Malmberget samt en inbjudan till kon-
ferensen ”Aktuell socialpolitik”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till seminariedag i Malmberget kring verksamhet med Personliga ombud i       
    Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. 
2. Inbjudan till konferensen ”Aktuell socialpolitik” i Hemavan.  
 
Yrkande 1 
Iris Dimitri (v) yrkar att Tycko Lehto (v) deltar i seminariedag i Malmberget. 
 
Roland Nirlén (s) yrkar att Valborg Fältholm (s) deltar i seminariedag i Malmberget. 
 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att Ann-Catrin Hansson (m) deltar i seminariedag i 
Malmberget.  
 
Proposition 1 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag mot Roland Nirléns förslag mot Ann-Catrin 
Hanssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att social-
nämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris och Roland Nirléns förslag till beslut. 
 
Yrkande 2 
Rita Poromaa (s) yrkar att Roland Nirlén (s) deltar i kursen ”Aktuell socialpolitik”. 
 
Proposition 2 
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Rita  
Poromaas förslag till beslut.   
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 Sn/2008:80  

 
§ 35 
Processtyrning av nämndens arbete  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att utbilda socialnämndens ledamöter i processtyrning,  
 
att anta processtyrning av socialnämndens arbete. 
 
Bakgrund 
Våren 2007 påbörjade Socialförvaltningen arbetet med verksamhetens processer i syfte 
att förbättra kvalité och rättsäkerhet. Den 3 mars 2008 antog kommunfullmäktige balan-
serad styrning som styrmodell för Gällivare kommun. 

 
Förslag till beslut 

 
att utbilda socialnämndens ledamöter i processtyrning, 

 
att anta processtyrning av socialnämndens arbete. 

 
Beslutsunderlag 
1. Utredning, processtyrning av socialnämndens arbete. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s) 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  
Dimitris m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2008:77  

 
§ 36 
Yttrande angående beslut om socialjouren  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att nedanstående synpunkter angående beslut om socialjouren den 24 januari 2008 avges 
som yttrande till Länsrätten i Norrbottens län. 
 
Jäv 
Ann-Catrin Hansson (m) och Bo Skoogberg (m) deltar ej i handläggning och beslut av 
ärendet på grund av jäv.  
 
Bakgrund 
Länsrätten i Norrbottens län har gett socialnämnden möjlighet att yttra sig 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande beslut fattat 
den 24 januari 2008 om socialjouren. Detta med anledning av att Ann-Catrin Hansson 
Gällivare, har överklagat till Länsrätten med yrkande om att beslut fattat av social-
nämnden den 24 januari 2008 angående socialjouren i dess nuvarande form, är olagligt.  
 
Synpunkter 
Utifrån aktuell överklagan angående beslut om socialjouren så finns                                            
följande synpunkter att redovisa: 
 
Enligt socialtjänstlagen 3 kap 6 § kan konstateras att ”nämnden bör tillhandahålla  
sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, socialjour eller 
annan därmed jämförlig verksamhet”. Det beslut som socialnämnden fattat den 24 janu-
ari 2008 om att ”socialjouren fortgår i nuvarande form” bedöms alltså ej strida mot vad 
socialtjänstlagen säger om nämndens ansvar/befogenheter gällande socialjour. 
 
Enligt kommunallagen 10 kap 8 § beskrivs förutsättningarna för upphävande av  
överklagat beslut. ”Ett överklagat beslut skall upphävas om det inte tillkommit i laga 
ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 
landstinget, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
beslutet strider mot lag eller annan författning”. Utifrån dessa förutsättningar så är  
uppfattningen att socialnämndens beslut fattat den 24 januari 2008 inte strider mot kom-
munallagens regler. Uppfattningen är att socialnämnden har befogenhet att fatta beslut 
om att ha socialjour och att frågan om socialjour ligger inom socialnämndens verksam-
hetsområde. Vidare så är bedömningen att beslutet inte strider mot annan lag eller för-
ordning. 
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Socialnämnden har valt att ha ett samarbete med räddningstjänsten som tillhör service 
och tekniknämnden, angående socialjouren. Utifrån detta samarbete så finns det från 
Ann-Catrin Hansson funderingar om vilken sekretess som skall råda. Denna fråga om 
sekretessen samt ytterligare frågor som berör socialjouren är ett pågående utrednings-
uppdrag hos handläggare inom nämnd och utredningsfunktionen. Rapport utifrån  
uppdraget skall redovisas till socialnämnden för beslut. 
                                       
Förslag till beslut  
 
att ovanstående synpunkter angående beslut om socialjouren den 24 januari 2008 avges 
som yttrande till Länsrätten i Norrbottens län. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunalbesvär angående nämndsbeslut 080124 § 3. 
2. Sn 080124 § 3. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s) samt Tommy Krigsman 
(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  
Dimitris m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2008:51  

 
§ 37 
Synpunkter angående förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun bör förtydligas ytterligare, 
 
att resultatet av uppföljningarna delges socialnämnderna i respektive kommun, 
 
att nedanstående synpunkter i övrigt lämnas som remissvar angående förslag till  
riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov och fördelning av 
kostnaderna vid placering. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Under 2006 gjordes på uppdrag av länsstyrgruppen en översyn av vård och  
behandlingsinsatser i Norrbottens län för barn och ungdomar med psykosocial ohälsa. 
Översynen gällde barn och unga i ålder 10-18 år. Som en fortsättning på detta arbete 
gav länsstyrgruppen ytterligare ett uppdrag till en arbetsgrupp, med representanter från 
socialtjänsten, skolan och landstinget, att ta fram gemensamma riktlinjer för samverkan 
och kostnadsfördelning mellan aktörerna. Förlag till riktlinjer är nu utarbetade av  
arbetsgruppen och behandlade i länsstyrgruppen varmed beslut har fattats om att man 
vill ha synpunkter på materialet från berörda verksamheter i länets kommuner och 
landsting. 
 
Synpunkter 
I stort så är uppfattningen att det är mycket positivt med ett förslag om riktlinjer som 
skall gälla för både kommunernas och landstingets verksamheter i samverkan kring barn 
och ungdomar med sammansatta behov. Vidare så är det också positivt att det blir  
klarlagt hur det ekonomiska ansvaret skall fördelas. Klara och tydliga riktlinjer  
inklusive en tydlighet utifrån ekonomin ses som ytterligare ett verktyg för att främja den 
samverkan som finns idag. 
 
Synpunkter gällande behov av klargöranden/ändringar i aktuellt förslag: 
* Målet för arbetet kring barn och unga bör kompletteras med att må bra dvs ”alla barn 
och unga har ett sådant stöd som innebär att de mår bra samt att de kan fostras, bo och 
leva i sin familj och vara kvar i den grupp/klass som de tillhör”. 
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* När det gäller beskrivningen av socialtjänstens arbete utifrån frivillighet och tvång så 
bör det preciseras att ”socialnämnden har vid behov möjlighet att ansöka om åtgärder 
enligt tvångslagstiftning” 
* Angående avvikelserapport när det brister i samverkan, saknas en precisering om vem 
som ansvarar för att denna blir gjord. Det naturliga är att ansvarig chef, för den verk-
samhet som upplever brister i samverkan, ansvarar för att avvikelserapport görs. 
* Beträffande placeringar utanför det egna hemmet så måste riktlinjerna förtydligas  
utifrån vem som skall ansvara för vad utifrån omvårdnaden och övrig behandling. 
Kan/skall omvårdnaden delas upp i olika delar där både landstinget och kommunen är 
ansvarig och vem ansvarar för vad inom landstinget när det finns behov av både  
medicinsk omvårdnad och psykiatrisk behandling. Speciellt när det gäller barn med 
sammansatt social och psykiatrisk problematik är det viktigt att riktlinjen blir tydlig så 
att det inte hamnar på den enskilde handläggarens bord att göra tolkningar om vad som 
skall gälla. 
* Överlag krävs det att riktlinjerna blir tydliga i form av en ”enkel handbok” i vilken 
man steg för steg kan följa samverkansprocessen där verksamhetsansvaret är klarlagt 
och i och med detta även det ekonomiska ansvaret. 
* Aktuellt förslag innehållande både konkreta riktlinjer och ”resonemangsavsnitt” är bra 
för att förstå processen. När det gäller de ”skarpa” riktlinjerna bör dessa vara åtskilda 
från övrigt resonemang så att de blir tydliga och praktiska i vardagen för den enskilde 
handläggaren. 
* Vid oenighet i tillämpningen av riktlinjerna avseende verksamhets och kostnadsansvar 
är förslaget att lyfta frågan ”uppåt” i organisationen för att få till stånd en lösning. Detta 
är bra men bör kompletteras med att frågan skall rapporteras till länsstyrgruppen om 
man inte kan enas om en lösning. 
 
Positiva formuleringar i förslaget: 
* Grundläggande värderingar om barnets bästa, respekt, helhetssyn och tidiga insatser 
som både kommunerna och landstinget står bakom i och med undertecknande av  
gemensamma riktlinjer. 
* En beskrivning av verksamheterna utifrån en basnivå och en specialistnivå samt målet 
för nivåernas olika arbeten utifrån ansvar, resurser och kompetenser. 
* Den vägledande principen om att insatserna skall ges utifrån den unges behov och att 
barnen/ungdomarna, föräldrarna och övriga nätverket skall göras delaktiga i sökandet 
efter hållbara lösningar. 
* Betydelsen av en strategisk samverkan på alla nivåer inte minst för att riktlinjerna 
skall bli förankrade. Samverkan behöver alltså vara utformad utifrån struktur och  
funktion och inte beroende av person. 
* Länsstyrgruppen som ”spindeln i nätet”, viktigt dock att tänka på en geografisk  
spridning när det gäller representation i gruppen samt att vägarna för förankring i kom-
munerna blir effektiva och tydliga. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun bör förtydligas ytterligare, 
 
att resultatet av uppföljningarna delges socialnämnderna i respektive kommun, 
 
att ovanstående synpunkter i övrigt lämnas som remissvar angående förslag till riktlinjer 
för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov och fördelning av  
kostnaderna vid placering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss om förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta 
    behov och fördelning av kostnaderna vid placering. 
2. Synpunkter angående förslag till riktlinjer för samverkan kring barn och unga med 
    sammansatta behov och fördelning av kostnaderna vid placering. 
3. Snau 080313 § 19. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att det skapas en gemensam nämnd för barn- och  
ungdomsfrågor. 
 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s) samt Tommy Krigsman 
(ns) i enlighet med förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag till beslut mot Iris Dimitris m.fl. förslag 
till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2008:29  

 
§ 38 
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Norrbottens län  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förslag om gemensamma riktlinjer för riksfärdtjänst förutom den formulering 
som handlar om ansökan och resebeställning senare det vill säga i efterhand. 
 
Bakgrund 
Via kommunförbundet Norrbotten har en arbetsgrupp haft i uppdrag att arbeta fram  
förslag om gemensamma riktlinjer för riksfärdtjänst i Norrbottens län. Förslag om  
riktlinjer är nu klara och styrelsen för kommunförbundet Norrbotten rekommenderar 
länets kommuner att anta dessa riktlinjer. 
 
Utredaren har utifrån denna rekommendation hämtat in synpunkter från de  
biståndshandläggare som handlägger ansökan om riksfärdtjänst. Biståndshandläggarnas 
synpunkter är att utarbetade riktlinjer i stort är ”riktiga” i förhållande till lagen. Den 
enda formulering som inte upplevs som adekvat utifrån lagen är den formulering på 
sidan två som handlar om ”i undantagsfall får ansökan och resebeställning göras senare 
till exempel för närvaro på begravning eller besök hos en akut sjuk person”.  
Grunden för handläggningen av både färdtjänst och riksfärdtjänst handlar om att  
ansökan skall prövas innan eventuell resa. Den garanti som brukaren har att ansökan 
behandlas snabbt om detta är ett behov, är att handläggningen sker utifrån förvaltnings-
lagen (står också i riktlinjerna) vilket betyder att handläggningen skall ske skyndsamt. 
En ansökan om riksfärdtjänst utifrån akuta behov, prioriteras av biståndshandläggarna 
om man har kännedom om den akuta situationen. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta förslag om gemensamma riktlinjer för riksfärdtjänst förutom den formulering 
som handlar om ansökan och resebeställning senare det vill säga i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
1. Cirkulär – riktlinjer för riksfärdtjänst i Norrbottens län. 
2. Snau 080313 § 20. 
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Yrkande 
Tycko Lehto (v) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) i enlighet med förslag till 
beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Tycko Lehtos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Tycko 
Lehtos m.fl. förslag till beslut. 
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 Sn/2008:47  

 
§ 39 
Information om nya regler för färdtjänsten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att riktlinjer för tillstånd för färdtjänst antagna den 3 juni 1999 upphör att gälla. Detta då  
riktlinjerna delvis är felaktiga i förhållande till färdtjänstavtalet samt att de inte ger  
någon ytterligare vägledning jämfört med vad lagen säger, 
 
att i enlighet med handikappolitiska programmet skall information ges till handikappade 
på stor stil (typsnitt 16), kassett, punktskrift, e-post eller muntligen, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för färdtjänst samt att  
riktlinjerna presenteras på socialnämndens sammanträde den 12 juni 2008. 
 
Bakgrund 
Ulf Bergström har i ett brev till socialnämnden den 11 februari 2008 inkommit  
med synpunkter om socialnämndens handläggning av färdtjänstavtalet och synpunkter 
gällande riktlinjer för tillstånd om färdtjänst antagna den 3 juni 1999. Vidare berörs i 
brevet om möjligheter för synskadade som är färdtjänstberättigade att ta del av informa-
tion om nya regler angående färdtjänsten på läsbart media. Ulf Bergström önskar utifrån 
detta svar från socialnämnden angående nedanstående punkter: 
* ”Riktlinjer för gällande färdtjänst behöver revideras så att de motsvarar gällande  
lagstiftning”. 
* ”Reglerna för nu gällande färdtjänst måste delges de personer som har behov enligt 
socialnämndens handlingsplan och få reglerna på läsbart media”. 
                                      
Utredning 
De riktlinjer som är antagna den 3 juni 1999 är i dagsläget inte tillämpliga då riktlinjer-
na inte stämmer överens med färdtjänstavtalet som innebär att antalet resor är obegrän-
sade inom den kommun där man är folkbokförd. I riktlinjerna beskrivs begränsningar av  
antalet resor. Det som vidare beskrivs i riktlinjerna är ”lag om färdtjänst” och ”vem kan 
få färdtjänst” vilket är precis det som också beskrivs i lagen. Nuvarande riktlinjer, med 
delvis felaktig information samt en upprepning av vad lagen säger, ger alltså ingen  
ytterligare vägledning jämfört med vad lagen säger. Möjlighet för synskadade att ta del 
av regler för färdtjänst på läsbart media får planeras utifrån den verksamhet som  
kommer att starta inom AMA:s regi. Denna verksamhet innebär att text (tex  
informationsmaterial) kan lämnas till AMA för inläsning på CD-skiva som sedan  
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administreras till berörda personer. I avvaktan på att denna verksamhet kommer igång 
så får biståndshandläggarna inom äldreomsorgen ta kontakt med de synskadade  
personer som har färdtjänst för att vid behov informera om de regler som gäller för färd-
tjänst. 
                                      
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att riktlinjer för tillstånd för färdtjänst antagna den 3 juni 1999 upphör att gälla. Detta då  
riktlinjerna delvis är felaktiga i förhållande till färdtjänstavtalet samt att de inte ger  
någon ytterligare vägledning jämfört med vad lagen säger, 
 
att i enlighet med handikappolitiska programmet skall information ges till handikappade 
på stor stil (typsnitt 16), kassett, punktskrift, e-post eller muntligen, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för färdtjänst samt att  
riktlinjerna presenteras på socialnämndens sammanträde den 12 juni 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Brev till socialnämnden angående information om nya regler för färdtjänsten. 
2. Riktlinjer för tillstånd till färdtjänst Sn 990603 § 74. 
3. Snau 080313 § 21. 
 
Yrkande 
Roland Nirlén (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v), Tycko Lehto (v) samt 
Tommy Krigsman (ns) i enlighet med förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Roland Nirléns m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Roland 
Nirléns m.fl. förslag till beslut. 
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 Sn/2008:70  

 
§ 40 
Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas av Ann-Helen Köhler på sammanträdet.  

 
Beslutsunderlag 
1. KF:s kvalitetsredovisning. 
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 Sn/2008:7  

 
§ 41 
Revidering av dokumenthanteringsplan  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att besluta om gallring enligt bilagt förslag till ny dokumenthanteringsplan. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens gällande dokumenthanteringsplan är antagen av socialnämnden  
den 14 oktober 2004, Sn § 87, och tog fasta på att gallringsbeslut skulle finnas avseende 
de handlingar som nämnden hanterar avseende enskilda och som vanligtvis förvaras i  
personakter eller i patientjournaler.  
 
Behov av revidering av planen är dels föranledd av att den inte omfattat hanteringen av 
handlingar inom den allmänna administrationen, dels av att originalhandlingar i  
elektroniska format såsom e-post blivit allt vanligare och av att nya anvisningar rörande 
gallring och bevarande har kommit från Sveriges kommuner och Landsting. 
 
Utredarens bedömning är att planen kommer att behöva implementeras i  
verksamheterna så att man inom varje enhet går igenom de handlingar man har  
avseende förvaring och eventuell gallring av dessa. Vidare att frågan om hantering och 
arkivering av elektroniska handlingar och kommer att behöva belysas ytterligare i takt 
med att ny teknik tas i bruk. 
 
Vid framtagningen av den nya dokumenthanteringsplanen har följande källor använts: 
 
1. Sekretesslagen och Sekretessförordningen 
2. Tryckfrihetsförordningen  
3. Arkivlagen 
4. Gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra? – Råd för den kommunala socialtjänsten, SKL 
5. Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra? – Råd om landstingens, regionernas och kom-
munernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation 
6. Barn och unga, Utreda, planera och följa upp beslutade insatser, Socialstyrelsen 
7. Handläggning och dokumentation, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg,  
handikappomsorg (SoL och LSS), Socialstyrelsen 

 
Vidare har konsulterna Per Matsson och Sirpa Rundström på JurArk rådfrågats vid 
framtagandet. 
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Förslag till beslut 
att besluta om gallring enligt bilagt förslag till ny dokumenthanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
1. Dokumenthanteringsplan för socialnämnden. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s) samt Tommy Krigsman 
(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  
Dimitris m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2008:74  

 
§ 42 
Tillägg till delegationsordningen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att nuvarande delegationsordning för socialnämnden kompletteras med följande för  
försörjningsenheten; 
 
Beslut om anvisning till kompetenshöjande Su 
verksamhet jml 4 kap 4 § Socialtjänstlagen 
 
Beslut om nedsättningar av/vägran att utge Su/ordförande i avvaktan 
försörjningsstöd jml 4 kap 5 § Socialtjänstlagen på beslut från Su 
  
Beslut om bistånd jml 4 kap 1 § om stödkontakt i      Su/ordförande i avvaktan   
syfte att hjälpa till självförsörjning  på beslut från Su 
 
Bakgrund 
På Försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete i syfte att hitta former för att bättre 
hjälpa våra klienter till att bli självförsörjande. Detta innebär att vi i våra ärenden skall 
ha arbetsplaner utifrån syftet hjälpen till självförsörjning. 
 
Vi har från 2007 och framåt fått erfara att Arbetsförmedlingen i mindre utsträckning än 
tidigare kunnat gå in med anvisningar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
 
Vi kan inom ramen för Socialtjänstlagen besluta om att, i kompetenshöjande syfte,  
anvisa de som är i behov av försörjningsstöd till olika former av praktik i samverkan 
med Arbetsförmedlingen. Då beslut om anvisning tagits kan försörjningsstödet villkoras 
såtillvida att stödet kan sättas ned eller helt och hållet utgå om den anvisade ej deltar i 
praktiken. Beslut om nedsättning av stödet kan överklagas med förvaltningsbesvär. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att nuvarande delegationsordning för socialnämnden kompletteras med följande för  
försörjningsenheten; 
 
Beslut om anvisning till kompetenshöjande Su 
Verksamhet jml 4 kap 4 § Socialtjänstlagen 
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Beslut om nedsättnignar av/vägran att utge Su 
försörjningsstöd jml 4 kap 5 § Socialtjänstlagen 

 
Beslut om bistånd jml 4 kap 1 § om stödkontakt i      Su 
syfte att hjälpa till självförsörjning 
 
Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur socialtjänstlagens 4 kapitel. 
2. Behov av förändring i delegationsordningen. 
3. Snau 080313 § 24. 
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 Sn/2008:73  

 
§ 43 
Uppföljning av avgift för förbrukningsartiklar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för uppföljningen och lägga den med godkännande till handlingarna.  
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från Ann-Catrin Hansson (m) med en begäran av en  
uppföljning på socialnämndens beslut att införa en avgift för förbrukningsartiklar inom 
äldreomsorgen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ann-Catrin Hansson (m). 
2. Förbrukningsartiklar. 
3. Snau 0803013 § 25. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s) samt Tommy  
Krigsman (ns) att tacka för uppföljningen och lägga den med godkännande till  
handlingarna. 
 
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  
Dimitris m.fl. förslag till beslut. 
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 Sn/2008:72  

 
§ 44 
Bildande av arbetsgrupp för framtidens personalbehov  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att avslå yrkandet då ansvaret för långtidsrekrytering tillfaller  
personalenheten/kommunstyrelsen, 
 
att socialnämndens ordförande samt vice ordförande avrapporterar träffen med  
personalutskottet på socialnämndens sammanträde den 15 maj 2008.  
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från Ann-Catrin Hansson (m) angående strategi och  
planering inför framtidens personalbehov. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att avslå yrkandet då ansvaret för långtidsrekrytering tillfaller  
personalenheten/kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ann-Catrin Hansson (m). 
2. Snau 080313 § 26. 
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 Sn/2007:243  

 
§ 45 
Angående Lövberga  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering till socialnämndens sammanträde den 15 maj 
2008. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har tydligen en muntlig överenskommelse med TOP bostäder om 
att betala mellanskillnaden för den summa som socialförvaltningen skall betala enligt 
blockförhyrningen och den summa som skidgymnasieeleverna betalt. Följande fakturor 
återstår att betala: 
 
- en obetald faktura på 46.812 kr för perioden 1 januari 2007-31 juli 2007 
- en faktura på 36.060 kr för perioden 1 augusti 2007-31 december 2007 
- en faktura på 50.484 kr för perioden 1 januari 2008-31 juli 2008 
 
Det totala beloppet blir då 133.356 kr och får belasta socialnämnden centralt under 
gemensam verksamhet, ansvar 702. I och med detta upphävs beslutet från  
socialnämnden den 11 oktober 2007 § 115 om att kostnaderna för mellanskillnaden inte 
skall betalas. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att upphäva det gamla beslutet antaget i socialnämnden den 11 oktober 2007 § 115, 
 
att betala 133.356 kr för ovanstående perioder avseende mellanskillnaden för  
blockförhyrningen och summan som skidgymnasieeleverna betalt. 

 
Beslutsunderlag 
1. Brev med bilagor 080222 från Märit Palo, TOP bostäder AB, angående Lövberga. 
2. Sn 071011 § 115. 
3. Brev med bilaga 070823 från Märit Palo, TOP bostäder AB, angående lägenheter.  
4. Snau 080313 § 27. 
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 Sn/2007:259  

 
§ 46 
Information om avslutat ärende  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen med godkännande till handlingarna, 
 
att från socialnämndens sammanträdesprotokoll den 21 februari 2008 skall information 
lämnas avseende delgivningsärende punkt 3, Sn 2007:235/710 samt att ärendet redovi-
sas till socialnämndens sammanträde den 15 maj 2008. 
 
Bakgrund 
Delgivning 4 från socialnämndens sammanträde den 21 februari 2008 tas upp för  
behandling i nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delgivningen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Information från arbetsmiljöverket om avslutat ärende. 
2. Sn 080221 § 14. 
3. Snau 080313 § 28. 
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 Sn/2008:71  

 
§ 47 
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att funktionen som verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen återgår till  
förvaltningschef. 
 
Bakgrund 
Enligt beslut från socialnämnden den 8 november 2007 har Catharina Liljeholm varit 
tillförordnad verksamhetschef inom den kommunala hälso- och sjukvården i avvaktan 
på tillsättning av förvaltningschef. Ny förvaltningschef är nu tillsatt och förordnandet 
upphör. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att funktionen som verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen återgår till  
förvaltningschef. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 080313 § 29. 
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 Sn/2008:10  

 
§ 48 
Cook and Chill  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag till yttrande angående ”vägen bort från Cook and Chill”, 
 
att yttrandet skickas till nämnds- och utredningsfunktionen. 
 
Jäv 
Tycko Lehto (v) och Britt Stålnacke-Nilsson (s) deltar ej i handläggning och beslut av 
ärendet på grund av jäv. 
 
Reservation 
Tommy Krigsman (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Motionen angående vägen bort från Cook and Chill är remitterad till socialnämnden för 
yttrande. Motionen är lämnad för yttrande till samtliga enhetschefer inom  
socialförvaltningen. 
 
Yttrande angående Cook and Chill 
Med anledning av att synpunkter från endast ett verksamhetsområde inkommit har  
undertecknas kontaktat berörda områdeschefer. I kontakten med äldreomsorgschefen 
relaterar hon till en enkätundersökning som genomförs en ggr/år som visar att de flesta 
brukarna är nöjda med maten. Matsedeln tas fram i samråd med kostombuden inom 
äldre- och handikappomsorgen. Maten till äldre sammansätts utifrån en matsedel som är 
anpassad efter äldres behov. Matsedeln ger förutsättningar att välja mellan två måltider 
Med anledning av ovanstående gör förvaltningen bedömningen att de flesta är nöjda 
med maten som serveras.  

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta förslag till yttrande angående vägen bort från Cook and Chill, 
 
att yttrandet skickas till nämnds- och utredningsfunktionen. 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss av motion angående vägen bort från Cook and Chill. 
2. Synpunkter från brukarna vad gäller Cook and Chill. 
3. Snau 080313 § 30. 
 
Yrkande 1 
Tommy Krigsman (ns) yrkar att återremittera ärendet för komplettering av de  
ekonomiska konsekvenserna av Cook and Chill över tid. 
 
Proposition 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har  
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande 2 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Ann-Catrin Hansson (m) och Roland Nirlén 
(s) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris  
Dimitris m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2008:62  

 
§ 49 
Fordonsutredning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool 
inom socialförvaltningen i avvaktan på en kommun övergripande fordonsutredning, 
 
att en gemensam bilpool införs på Vändpunkten för Gemensambistånds enhet,  
öppenvården, Mobila teamet psykiatrin, LSS mobila team, 
 
att fordonen CXP 085 Volvo årsmodell -79 och FSE 812 Passat årsmodell -87 avyttras,  
 
att gemensam bilpool införs på Servicehuset Enen för Öppna hemtjänsten, Rosenheten 
och administration,  
 
att två av fordonen från öppna hemtjänsten flyttas till gemensam biståndsenhet, 
 
att inom en radie av 500 meter från grupplokal/kontor skall vara bilfri zon, 
 
att starta arbetet med att förändra distriktsindelningen så att det införs bilfria  
områden/distrikt (inner- respektive ytterområde), 
 
att innan fordon anskaffas/byts ut bör en noggrann analys göras som beskriver behovet 
av fordon och antal km som beräknas köras under ett år, 
 
att minimum kilometer per år är 13 000 km för att inneha ett fordon, 

 
att verksamheter med bilar som har lågt årligt nyttjande (under 1300 mil) skall göra en 
analys som visar om behov finns för fordonet,   
 
att utbyte av fordon sker enligt plan ovan. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har idag ca 50 fordon av dessa är 5 minibussar.  De flesta bilarna är 
från 2001 -2004  men det finns även ett antal äldre och nyare fordon. 
Förvaltningens bilar har en mycket varierande årlig körsträcka från ca 400 mil – 4500 
mil. Den totala körsträckan under ett år motsvarar ca 98 000 mil, det innebär att ca  
1.33 % tjänst åtgår till att köra bil dygnet runt alla dagar per år.  
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool 
inom socialförvaltningen i avvaktan på en kommun övergripande fordonsutredning, 
 
att en gemensam bilpool införs på Vändpunkten för Gemensambistånds enhet,  
öppenvården, Mobila teamet psykiatrin, LSS mobila team, 
 
att fordonen CXP 085 Volvo årsmodell -79 och FSE 812 Passat årsmodell -87 avyttras,  
 
att gemensam bilpool införs på Servicehuset Enen för Öppna hemtjänsten, Rosenheten 
och administration,  
 
att två av fordonen från öppna hemtjänsten flyttas till gemensambiståndsenhet, 
 
att inom en radie av 500 meter från grupplokal/kontor skall vara bilfri zon, 
 
att starta arbetet med att förändra distriktsindelningen så att det införs bilfria  
områden/distrikt (inner- respektive ytterområde), 
 
att innan fordon anskaffas/byts ut bör en noggrann analys göras som beskriver behovet 
av fordon och antal km som beräknas köras under ett år, 
 
att minimum kilometer per år är 13000 km för att inneha ett fordon, 

 
att verksamheter med bilar som har lågt årligt nyttjande ( under 1300 mil) skall göra en 
analys som visar om behov finns för fordonet,   
 
att utbyte av fordon sker enligt plan ovan. 
 
Beslutsunderlag 
1. Fordonsutredning. 
2. Snau 080313 § 32. 
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 Sn/2007:305  

 
§ 50 
Yttrande angående förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Gällivare kom-
mun  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden i sitt yttrade till kommunstyrelsen ställer sig positiv till de föreslagna 
nya lokala riktlinjerna för serveringstillstånd i sin helhet, 
 
att upphäva beslutet från socialnämndens sammanträde den 21 februari 2008, § 16. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens ansvar då det gäller prövningar av serveringstillstånd är att yttra sig till  
kommunstyrelsen som handlägger och beslutar i dessa ansökningar. Nämndens tydliga 
ansvar är att yttra sig över huruvida en tänkt servering skulle kunna medföra olägenhe-
ter ur alkoholpolitisk synpunkt. Vidare fullgör socialnämnden tillsynen över beviljade 
tillstånd enligt alkohollagen. 
 
Synpunkter 
Det är bra att en mer ingående skrivning gjorts i det nya förslaget med konkreta exem-
pel på vad som kan vägas in när det gäller "Alkoholpolitiska olägenheter". Förtydligan-
det därvid gör det troligen enklare för den handläggning och bedömning som social-
nämnden har att yttra sig om till kommunstyrelsen. I det nya förslaget vid bedömning av 
servering förutsätts en prövning mot bakgrund av en alkoholpolitisk helhetsbedömning 
samt att skyddsaspekten i alkohollagen bör ha företräde framför näringsintresset . Det 
förhållandet måste ses som tillfredsställande i alla fall ur socialnämndens  
perspektiv.  
Det nya förslaget till "Lokala riktlinjer för serveringstillstånd" förändrar inget i det  
ansvars områden socialnämnden fullgör avseende tillsynen enligt alkohollagen. 
 
Övrigt 
Förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd blir tydligare för den som lämnar in en  
ansökan. Alla ansökningar far en handläggningstid att förhålla sig till beroende på  
vilken omfattning/kategori ansökan avser. Bra både för näringsidkare och övriga med-
borgare som ansöker om serveringstillstånd men också bra för den administrativa hand-
läggarnas arbetsmiljö med en fastställd handläggningstid. 
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Förslag till beslut 
att socialnämnden i sitt yttrade till kommunstyrelsen ställer sig positiv till de föreslagna 
nya lokala riktlinjerna för serveringstillstånd i sin helhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande angående förslag till nya ”lokala riktlinjer för serveringstillstånd”. 
2. Förslag till lokala riktlinjer för serveringstillstånd i Gällivare kommun. 
3. Ordningar och stadgor – Lokala riktlinjer för serveringstillstånd. 
4. Sn 080221 § 16. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s) i enlighet med förslag 
till beslut samt att upphäva beslutet från socialnämndens sammanträde den 21 februari 
2008, § 16. 
 
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. 
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 Sn/2008:55  

 
§ 51 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att rapporten redovisas på socialnämndens nästkommande sammanträde den 15 maj 
2008.  
 
Bakgrund 
Förvaltningschefens rapport den 3 mars 2008 
Gällivare kommun hyr lokaler av landstinget, för äldreboendet Gunillahem. Med tanke 
på den situation som råder i Malmberget pga gruvbrytningen är det av allra största vikt 
att landstinget som hyresvärd informerar kommunen när i tid avveckling av lokalerna 
för vårdcentralen och Gunnillahem planeras. Tommy Sjölund SOT har av kommunens 
lokalstyrgrupp fått uppdrag att kontakta landstinget i frågan. 
 
Den 6 september 2007 beslutade socialnämnden om att starta upp en försöksverksamhet 
för införande av arbetskläder på särskilt boende inom äldreomsorgen. En projektplan 
har upprättats och enhetschefen för Älvgården fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp 
bestående av undersköterskor. Kostnaden för en dress (arbetskläder) är ca 1200 kr och 
kostnaden för arbetskläder för resp. enhet är relaterad till antalet anställda samt antal 
dressar för vikarier. Arbetsgruppen på Älvgården har kommit fram till att antalet dressar 
för ordinarie samt vikarier kommer uppgå till ca 116 st dressar till en kostnad på ca 140 
000 kr (inklusive moms). Upphandling av arbetskläder för projektet pågår. 
 
26 februari deltog socialchefen vid Kommunal Norrbottens konferens om 
Mönsterarbetsplatser. Modellen som presenterades bygger på ökat inflytande och läran-
de för de anställda. Det ökar inte bara trivseln för de anställda utan också effektiviteten i 
verksamheten samtidigt som brukarnas kvalitet kan förbättras. 
 
Enhetschefen för Rehab o sjukvård har fått i uppdrag att ta fram hur mycket personella 
resurser som åtgår till HSL (hälso- och sjukvård) på respektive SÄBO. Uppdraget är 
slutfört och delges förvaltningens ledningsgrupp. Rapporten kommer användas som ett 
av flera underlag för beräkning av kommunens kostnader för HSL. Rapporten redovisas 
på socialnämndens sammanträde den 15 maj 2008. 
Lokalt avtal har tecknats mellan Gällivare kommun och Landstingets vårdcentraler om  
läkarmedverkan inom särskilt boende i äldre - och handikappomsorg i Gällivare kom-
mun. 
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Bilaga till förvaltningschefens rapport: Förvaltningens kompetensutveckling 2007 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningens kompetensutveckling 2007. 
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 Sn/2008:2  

 
§ 52 
Budgetuppföljning februari  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningen återkommer med en ordentlig analys samt åtgärdsplan avseende  
kostnadsökningen inom öppen hemtjänst i Gällivare, 
 
att uppföljningen presenteras för socialnämnden den 12 juni 2008.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marie Ryström, ekonom. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning februari 2008, redovisning till socialnämnden. 
2. Kommentarer februari 2008. 
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§ 53 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att uppföljning av hemsjukvården utgår, då förhandlingarna mellan landstingen och 
kommunförbundet är avslutade, 
 
att istället för studiebesök i Moskojärvi inbjuda föreståndaren till socialnämndens  
sammanträde den 16 oktober 2008. 
 
Bakgrund 
Ärende Ansvarig Uppföljning Nytt  

beslut 
Information om avlastning 
Sn/2007:164 
 

Socialförvaltningen  Sn 080515 
 

 

Dokument- och gallringsplan 
för Socialnämnden Sn/2007:84 

Lars Nilsson Sn 080403  

Information angående 
hemsjukvård 

Catharina Liljeholm Sn Juni 2008  

Nytt system för bättre  
överskådlighet av  
redovisningen 

Socialförvaltn/ 
familjerätten 

Redovisning-
en  
2008 

 

Redovisning av inkomna  
avvikelser – nytt upplägg 
Sn/2007:72 

Eva Johansson-Saadio Redovisning-
en  
2008 

 

Fulltständig handlingsplan för 
missbruksvården Sn/2007:43 

Socialförvaltningen Sn Sept 2008  

Socialjouren Sn/2007:44 Nämnd och utredning  Sn 080515  

Långtidsrekrytering Personalenheten Sn 080515  

Semesterplanering för politiker Socialnämnden Sn 080515  

Hedgårdens samlingslokal Marianne Jonsson Sn Aug 2008  

Studiebesök Moskojärvi I samband med Sn  
sammanträde 

Sn April 2008  

 



Moderata Samlingspartiet i Gällivare
2008-04-03

Reservation

Angående synpunkter på förslag till riktlinjer för samverkan kring barn
och unga

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad ledamot anser att riktlinjerna för samverkan kring barn och unga är enormt
omfattande med många aktörer inblandade såsom skolan, socialförvaltningen, landstinget,
primärvården etc. Syftet att samverka är bra, dock är samverkan med barn och unga inom
kommunen både kopplat till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, som dock
innebär olika sekretesslagar och därmed överskridande samverkans problematik.

Undertecknad ledamot anser därför att det ska införas en gemensam nämnd för allt
arbete/samverkan med barn och unga för att genomslagskraften ska bli så kvalitativ som
möjligt.

,s
i'

-n ,„
°-----

Ann-Catrin Hansson (M)
Ordinarie  ledamot i Socialnämnden



Moderata Samlingspartiet i Gällivare
2008-04-03

Reservation

Angående uppföljning av avgift för förbrukningsartiklar

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad ledamot anser att avgiften för förbrukningsartiklar strider mot
likställighetsprincipen.

Jag har tidigare reserverat mig mot beslutet att införa avgift för förbrukningsartiklar på grund
av att jag ansåg och anser fortfarande att detta ska vara en valmöjlighet hos brukarna, inte ett
krav på en avgift varje månad. I förbrukningsartiklarna ingår inte heller personliga artiklar
såsom schampo, duschkräm, tandkräm etc. Ett av argumenten för att införa denna avgift var
tidsbrist för personalen men de personliga artiklarna måste även de köpas in, så jag har svårt
att förstår relevansen i detta beslut. Avgiften är även på 100 kr/månad, vilket jag anser är dyrt.

Vid uppföljningen av detta beslut framkom det att ett beslut tagits att brukarna på
servicehusen har fått möjligheten att välja om de vill betala avgiften eller inte, vilket jag anser
vara bra med tanke på att detta var mitt förslag. Dock finns denna valmöjlighet inte på
gruppboenden, vilket jag starkt ifrågasätter. Detta anser jag strida mot likställighetsprincipen.

-l-A l.L

Ann-Catrin Hansson (M)
Ordinarie ledamot i Socialnämnden
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