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§ 147 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
1.  Sn 2008:84 /214 
Kungörelse – Detaljplan för Gojan 15 inom kv. Gojan i Gällivare kommun. 
 
2.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:66 – Budgetpropositionen för år 2009. 
 
3.  Sn 2008:221 /739 
Matlaget – Prislista 2009. 
 
4.  Sn 2008:160 /734 
Inspektionsmeddelande samt svar, Sjöjungfruns gruppbostad. 
 
5.  Sn 2008:166 /734 
Inspektionsmeddelande samt svar, Tranbärets gruppbostad. 
 
6.  Sn 2008:149 /739 
Länsstyrelsen Norrbotten, Bidrag till utveckling av anhörigstöd, beslut. 
 
7.  Sn 2008:230 /739 
Länsstyrelsen Norrbotten, Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen. 
 
8.  Sn 2008:213 /106 
Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykisk funktionsned-
sättning som bor i särskilda boenden – samverkan mellan kommun, primärvård och 
psykiatrisk vård, tillsyn i Gällivare kommun. 
 
9.  Sn 2008:213 /106 
Socialstyrelsen, Samverkan mellan kommun, primärvård och psykiatrisk vård gällande 
hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykiska funktionshinder som bor i sär-
skilda boenden, sammanfattning av Socialstyrelsens tillsyn i Norrbottens län. 
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10.  Sn 2008:233 /735 
Ks 080901 § 149 – Kök i Bergsgläntan, Ullatti – omställningskostnad. 
 
11.  Sn 2008:227 /026 
Kspu 080915 § 23 – Tillämpning/riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårds-
verksamhet i Gällivare kommun. 
 
12.  Sn 2008:2 /042 
Ks 080908 § 175 – Budgetuppföljning. 
 
13.  Sn 2008:218 /702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, yttrande gällande alkoholservering i slutet sällskap. 
 
14.  Sn 2008:224 /702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, yttrande gällande serveringstillstånd. 
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 Sn/2008:2  

 
§ 148 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Ryström, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 081002 § 114. 
2. Kommentarer september 2008. 
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 Sn/2008:226  

 
§ 149 
Ansökan om ekonomiskt bidrag, IOGT-NTO/UNF  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan.  
 
Bakgrund 
Det har inkommit en ansökan från IOGT-NTO/UNF om ekonomiskt bidrag.  
 
IOGT-NTO/UNF är på obestånd pga obetalda skatter och för att inte föreningen skall gå 
i konkurs ansöker de om bidrag med 200 tkr. 
 
Socialnämnden har ett konto för föreningsbidrag som är på 300 tkr. Sociala föreningar 
har möjlighet att under våren, efter annonsering, ansöka om bidrag från detta konto och 
dessa ansökningar behandlas sedan av socialnämnden. I år återstår 68 tkr av förenings-
bidragskontot.  
 
Senast IOGT sökte bidrag av socialnämnden var 2002 och då erhöll föreningen 20 tkr, 
efter det har ingen ansökan inkommit från IOGT. 
 
Förslag till beslut 
 
att avslå ansökan pga att medel saknas. Dessutom kom ingen ansökan när övriga sociala 
föreningar behandlades. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om ekonomiskt bidrag, IOGT-NTO/UNF. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) att socialnämnden 
avslår ansökan.  
 
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. 
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 Sn/2008:195  

 
§ 150 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen 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 representanter från de kommunala rå-
den. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunala pensionärsrådets protokoll den 12 september 2008. 
2. Snau 081002 § 116. 
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§ 151 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet till handlingarna. 
 
 
Centrala inköpsfunktionen 
 
1. Sn/2008:223 /054 
Anbud inredning äldreomsorg. Ramavtal. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbeslutet till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 081002 § 115. 
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 Sn/2008:81  

 
§ 152 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 081002 § 117. 
2. Juridisk översiktsutbildning för anställda och förtroendevalda, Stockholm/Göteborg. 
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 Sn/2008:36  

 
§ 153 
Färdtjänsttaxa  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset 
samt följer länstrafikens årliga justeringar, 
 
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt ovan-
stående tabell,  
 
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i be-
hov av arbetsresor eller studieresor. 
 
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbets-
resor eller studieresor. 
 
Bakgrund 
Varje kommun ansvarar, enl. FärdtjL § 3, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas 
inom kommunen. 
Färdtjänst är en kompletterande transportform inom kommunen som efter behovspröv-
ning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är 
kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel. 
 
Fr o m  2008 har färdtjänstens beställningscentral flyttats över till Länstrafiken i Norr-
botten AB och följer de gemensamma färdtjänstregler som antagits av kommunförbun-
det och som redan tillämpas i 6 av länets kommuner. I de gemensamma reglerna ingår 
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 km in i angränsande kommun samt 
24 enkelresor inom länet. 
 
I det samverkansavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och länstrafiken innebär 
att färdtjänsttagarna skall betala egenavgift enligt länstrafikens taxa, som grundar sig på 
ordinarie enkelpris + 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som länstrafikens biljettpri-
ser. 
 
För den som gör många färdtjänstresor exempelvis arbetsresor eller studieresor kan 
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor. 
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Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % ra-
batt på enkelbiljettpriset. 
 
Med riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd att lämna 
ersättning för kostnader och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostna-
der för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. Vid riksfärdtjänst gäller reglerna i lagen om riksfärdtjänst (SFS 
1997:735) samt tillhörande förordning om egenavgifter för resor med riksfärdtjänst 
(SFS 1993:1148). 
 
Egenavgift för färdtjänst 
Enligt Länstrafikens senaste justering. 

Avstånd  Biljettpris  Egenavgift1) 
Rabatterade resor färd-

tjänst2) 
km intervall  Länstrafiken  färdtjänst 40 resor per resa 
0-10  19  33 798 20 
11-20  29  51 1218 30 
21-30  38  67 1596 40 
31-40  49  86 2058 51 
41-50  60  105 2520 63 
51-60  70  123 2940 74 
61-70  79  138 3318 83 
71-80  88  154 3696 92 
81-90  98  172 4116 103 
91-100  107  187 4494 112 
101-110  117  205 4914 123 
111-120  126  221 5292 132 
121-130  134  235 5628 141 
131-140  144  252 6048 151 
141-150  153  268 6426 161 
151-160  162  284 6804 170 
161-170  169  296 7098 177 
171-180  179  313 7518 188 
181-190  187  327 7854 196 
191-200  195  341 8190 205 
201-210  204  357 8568 214 
211-220  211  369 8862 222 
221-230  218  382 9156 229 
231-240  226  396 9492 237 
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241-250  234  410 9828 246 
251-260  240  420 10080 252 
261-270  247  432 10374 259 
271-280  253  443 10626 266 
281-290  259  453 10878 272 
291-300  266  466 11172 279 
301-310  272  476 11424 286 
311-320  277  485 11634 291 
321-330  282  494 11844 296 
331-340  288  504 12096 302 
341-350  293  513 12306 308 
351-360  298  522 12516 313 
361-370  303  530 12726 318 
371-380  310  543 13020 326 
381-390  315  551 13230 331 
391-400  320  560 13440 336 
401-  326  571 13692 342 
       
1)Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 %     
2)40 % rabatt på 40 resor efter särskild pröv-
ning    
       
 
 
Förslag till egenavgift för färdtjänst inom Gällivare kommun upp till maxtaxa  
100 kr 
Enligt Länstrafikens senaste justering upp till maxtaxa 100 kr. 
 
Avstånd Biljettpris Egenavgift1) 
km intervall Länstrafiken färdtjänst 
0-10 19 33 
11-20 29 51 
21-30 38 67 
31-40 49 86 
41- 60     100 Maxtaxa 
 
1)Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset 
samt följer länstrafikens årliga justeringar, 
 
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt ovan-
stående tabell,  
 
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i be-
hov av arbetsresor eller studieresor. 
 
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbets-
resor eller studieresor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ks 080908 § 218. 
2. Snau 081002 § 123. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut. 
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 Sn/2008:137  

 
§ 154 
Nya riktlinjer för färdtjänst  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge presidiet i uppdrag att kontakta kommunstyrelsens presidium för diskussion om 
eventuellt överförande av färdtjänst samt riksfärdtjänst till kommunstyrelsen och att 
ärendet följs upp senast december 2008. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Maria Apelqvist, samordnare. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar att socialnämnden ger presidiet i uppdrag att kontakta kommunsty-
relsens presidium för diskussion om eventuellt överförande av färdtjänst samt riksfärd-
tjänst till kommunstyrelsen och att ärendet följs upp senast december 2008. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut. 
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 Sn/2008:99  

 
§ 155 
Sammanställning av samtliga insatser barn och unga  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 15 maj 2008 § 60 att ge förvaltningen uppdraget att sam-
manställa samtliga insatser inom barn och ungdom.  
 
Sammanställning insatser; 
 
Kontaktperson 
8 
 
Kontaktfamilj 
8 
 
Personligt stöd 
4 
 
Öppenvårdskontakt 
16 
 
Övergångskontrakt 
4 
 
Familjehem 
13 
 
HVB hem 
6 
 
Samtalsbyrån 
0   
 
Adham Shaghoie, enhetschef gemensam biståndsenhet, samt Marielle Kitti, samordnare, 
informerar. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Sn 080515 § 60. 
2. Snau 081002 § 121. 
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 Sn/2008:55  

 
§ 156 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga förvaltningschefens rapport till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, förvaltningschef. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och lägga förvaltningschefens rapport till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse, delårsrapport augusti 2008. 
2. Snau 081002 § 118. 
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§ 157 
Förlängning av avtal för Gunillahems intraprenad  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för fackliga förhandlingar. 
 
Bakgrund 
Gunillahems intraprenad har inkommit med en ansökan om att förlänga intraprenadavta-
let fr.o.m. den 1 januari 2009 t.o.m. den 31 december 2013. 
 
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 107 att ge förvaltningen i uppdrag att se 
över och revidera intraprenadavtalet så att det anpassas till krav och förväntningar inom 
verksamhetsplanering, uppföljning, vårdkvaliteten och ekonomin.  
 
Ärendet presenteras på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om förlängning av avtal för intraprenad Gunillahem. 
2. Sn 080612 § 107. 
3. Förslag till nytt avtal. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  20 (38) 
 
 2008-10-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2007:252  

 
§ 158 
Uppvisande av registerutdrag innan anställning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utdrag ur både belastnings- och misstankeregister begärs av arbetsgivaren i samband 
med nyanställning för personal inom vissa verksamheter i socialförvaltningen med stöd 
av 11§ 1 st BRF och 4§ p. 7 och 10 MRF. 
 
att avvakta med att begära att registerutdrag skall visas upp vid övriga nyanställning, i 
avvaktan på att den statliga utredningen blir klar.  
 
att utvärdering sker på Förvaltningens skyddskommitté under våren 2009 samt en större 
utvärdering i oktober 2009. 
 
Bakgrund 
Vid socialnämnden den 11 oktober 2007 § 114 inledde man diskussioner angående re-
gisterutdrag från belastning och misstankeregister. Tanken är att den som erbjuds an-
ställning inom socialförvaltningen skall visa upp ett registerutdrag till arbetsgivaren 
innan anställning.  
 
Personalenheten fick i uppdrag att inleda diskussioner med de fackliga organisationerna 
avseende registerutdrag rörande personal inom socialtjänsten och se över personal juri-
diska frågor samt föreslå tillämpbara riktlinjer och rutiner för ändamålet. 
 
Syftet med registerutdrag är att så långt som möjligt hindra att personer anställs som är 
olämpliga att arbeta med Socialnämndens brukare. Ett registrerat brott kan vara ett skäl 
till att man bör fördjupa ett referenstagande samt diskutera närmare förhållanden om 
brottet med den sökande. En registrerad belastning behöver inte innebära ett hinder för 
anställning.  Registerutdraget är endast en del i rekryteringsförfarandet. Registerutdrag 
utgör ingen garanti för att en olämplig person anställs, men kan ibland hindra en sådan 
anställning. 
 
I socialförvaltningens fall finns det två olika sätt att begära registerutdrag. Dels finns det 
möjlighet för en kommun att begära registerutdrag ur både misstanke- och belastnings-
register, för personer som skall arbeta med vissa grupper, vilket vi har lagstöd för. Den 
andra varianten är att man som enskild person begär ett utdrag ur belastningsregistret 
som uppvisas innan anställning sker. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Det administrativa arbetet inom socialförvaltningen utökas när registerutdrag skall upp-
visas alternativt begäras. Förslaget innebär ett merarbete för de som är inblandad i re-
kryteringen. När ett registerutdrag beställs tar det två-tre veckor innan det är beställaren 
tillhanda, vilket kan innebära att rekryteringsprocessen fördröjs.  
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Förslaget innebär att registerutdrag ur belastnings- och misstankeregister begärs och 
granskas för personal som skall arbeta med barn inom socialförvaltningen.  Detta inne-
bär att man så långt som möjligt kan hindra att personer anställs, som är olämpliga att 
arbeta med barn.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att utdrag ur både belastnings- och misstankeregister begärs av arbetsgivaren i samband 
med nyanställning för personal inom vissa verksamheter i socialförvaltningen med stöd 
av 11§ 1 st BRF och 4§ p. 7 och 10 MRF. 
 
att avvakta med att begära att registerutdrag skall visas upp vid övriga nyanställning, i 
avvaktan på att den statliga utredningen blir klar.  
 
att utvärdering sker på Förvaltningens skyddskommitté under våren 2009 samt en större 
utvärdering i oktober 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppvisande av registerutdrag innan anställning, utredning. 
2. Utdrag ur lagtext. 
3. Sn 071011 § 114. 
4. Snau 081002 § 120. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut. 
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 Sn/2008:206  

 
§ 159 
Information från öppenvården  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Information på socialnämndens sammanträde från Mikael Lindgren och Hans Gustafs-
son, Öppenvården. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsbeskrivning av öppenvården. 
2. Öppenvården, information. 
3. Uppdrag till öppenvården. 
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 Sn/2008:141  

 
§ 160 
Nikotinläkemedelstaxa  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel 
(Lag 2007:1455) tas en fast avgift med 350kr, 
 
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas 
en fast avgift om 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700kr/tim, 
 
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.  
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel att 
gälla. I anslutning till det började också förordningen (2008:30) om detaljhandel med niko-
tinläkemedel att praktiseras. Syftet med lagen är öka tillgängligheten till läkemedlen och 
därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning. 
 
Tidigare har apoteket haft ensamrätt på detaljhandelsförsäljning. Det nya är att det idag är 
tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definierad 
som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Med detaljhandel 
avses i lagen försäljning och annat utlämnande i näringsverksamhet till den som är konsu-
ment. 
 
Lagstiftaren ställer alltså krav på den detaljhandlare som avser att bedriva detaljhandel med 
receptfria nikotinläkemedel. Tillsynen och kontrollen över lagens efterlevnad har fallit på 
Läkemedelsverket och Kommunerna. 
 
Enligt den 9§ ska kommunerna kontrollera efterlevnaden av att näringsidkare som säljer 
nikotinläkemedel enligt följande... 
3§ Att anmälan enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel ska göras innan 
detaljhandel påbörjas och på så sätt som berörd kommun bestämmer. Att nikotinläkemedlen 
inte säljs eller lämnas ut till den som är under 18 år. 
4§ Att informationsskyltar om förbudet i 4§ finns i lokaler där detaljhandeln bedrivs 
4§ (tredje st.)Att näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen utövar egenkontroll 
samt har upprättat egenkontrollprogram(5§), samt kontroll övar att de näringsidkare vars 
personal inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen endast lämnar upplysningar om ett 
läkemedel som framgår av dess bipacksedel. 
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Dessutom har kommunen kontrollen över efterlevnaden av de föreskrifter om anmälan och 
egenkontroll som Läkemedelsverket meddelat med stöd av lagen 14§ lagen och 4§ i 
förordningen. 
Kommunerna har också getts rätten att ta ut en avgift för den lokal kontrollen de bedriver i 
sina respektive kommuner. Under förutsättning att… 
 
" Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd som skall ha 
ansvaret för den kommunala kontrollen och bör också besluta om en taxa för 
kontrollavgiften. Om taxebeslutet i fullmäktige saknas så kan avgifi ej tas ut för kontrollen" 
 
Aktuell fråga 
 
Kommunfullmäktige i Gällivare Kommun beslutade 2008-05-26 i § 56 
 
Att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med 
nikotinläkemedel. 
 
Att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med 
Nikotinläkemedel 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett antaget taxebeslut i kommunfullmäktig ger socialnämnden möjligheter till intäkter 
för sitt tilldelade kontrollansvar gällande detaljhandel med nikotinläkemedel. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel säkrar 
ytterliggare upp detaljhandelns hantering av nikotinläkemedel för att inte barn eller 
unga riskerar komma till skada 
 
Taxeförslag för kontroll av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel 
enligt lag 2007:1455. 
 
Inledande bestämmelser. 
 
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med kontroll av 
anmälningspliktig detaljhandelförsäljning av nikotinläkemedel till konsument. 
 
2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver detaljhandelsförsäljning av 
nikotinläkemedel till konsumentled. 
 
3 § Avgift tas inte ut för — Kontroll som föranleds av klagomål som visar sig 
vara obefogad. 
 
4 § Socialnänmden får för varje kalenderår(avgiftsår) besluta att höja i denna 
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taxa angivna fasta avgifter och timavgiften med en procentsats som motsvarar 
konsumentprisindex, räknat fram den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Första indexuppräkningen sker år 2009. 
 
Avgiftsbelopp 
 
5 § För handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel tas 
en fast avgift med 350kr. Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen. 
 
6 § För kommunens återkommande kontroller i försäljningen av nikotinläkemedel 
tas en fast årlig avgift med 700kr. I denna avgift inkluderas ett kontrollbesök. För 
kontroller utöver det första kontrollbesök debiteras en avgift om 700kr/timmen. 
De fast avgifterna debiteras i förskott och avser kalenderår Timavgifter faktureras 
i efterskott. Avgifterna är beräknade efter självkostnadsprincipen. 
 
Nedsättning 
 
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, kontrollbesök 
eller andra omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på fakturan. Mervärdesskatt 
betalas inte på avgiften. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel 
(Lag 2007:1455) tas en fast avgift med 350kr, 
 
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas 
en fast avgift om 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700kr/tim, 
 
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kf 080526 § 56. 
2. Detaljhandel med nikotinläkemedel, Vägledning till läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; för verksamhetsutövare (version 
2, juni 2008). 
3. Snau 081002 § 124. 
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Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) i enlighet med för-
slag 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. 
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 Sn/2008:216  

 
§ 161 
Mottagande av asylsökande barn  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att arbetet med att fullfölja åtagandet i gällande avtal, om 
att ta emot fem asylsökande barn, fortsätter, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att ingå ett nytt avtal om att ta emot ytterligare 5 asylsö-
kande barn, 
 
att en uppföljning till socialnämnden angående aktuellt avtal om mottagande görs innan 
sommaren 2009. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har i december 2007 skrivit ett avtal med migrationsverket om att ta 
emot fem ensamkommande asylsökande barn. Avtalet är ett engångsåtagande och löper 
tom 13 december 2008. Planeringen i Gällivare har varit och är att placera dessa fem 
barn i familjehem. En person är anställd 50 % för att arbeta med den handläggning som 
följer av att ta emot ensamkommade barn. Ett löpande rekryteringsarbete har pågått för 
att få intresserade familjehem till de fem barn som blir aktuella. Detta rekryteringsarbete 
har inte gett de resultat som man önskat vilket innebär att kommunen i dagsläget inte 
har familjehem för att ta emot fem barn. I dagsläget finns tre platser i två familjehem. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att föreslå kommunstyrelsen att arbetet med att fullfölja åtagandet i gällande avtal, om 
att ta emot fem asylsökande barn, fortsätter, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att ingå ett nytt avtal om att ta emot ytterligare 5 asylsö-
kande barn, 
 
att en uppföljning till socialnämnden angående aktuellt avtal om mottagande görs innan 
sommaren 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Mottagande av asylsökande barn, utredning. 
2. Snau 081002 § 129. 
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Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) i enlighet med för-
slag 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. 
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 Sn/2008:175  

 
§ 162 
Yttrande på motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att utredningen om ett aktivitetshus bör vara klar senast februari 2009,  
 
att planering påbörjas senast mars 2009,  
 
att ungdomarna görs delaktiga redan vid planeringsstadiet, 
 
att yngre barns behov av bostadsnära aktivitetslokaler beaktas i utredningsuppdraget.  
 
Bakgrund 
Tre politiker från det socialdemokratiska partiet har skrivit en motion som handlar om 
att utreda förutsättningarna för att skapa ett aktivitetshus för barn och ungdomar. Tan-
ken är att aktivitetshuset skall vara en plats där olika aktiviteter kan samord-
nas/genomföras med vuxna som ansvariga. Det skall finnas utrymme för både organise-
rade aktiviteter via föreningslivet samt ungdomarnas egna ”fria” aktiviteter. Man ser 
gärna att huset också kan inrymma ett cafe. 
 
Motionen är lämnad till socialnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att en utredning påbörjas där förutsättningarna för ett 
aktivitetshus skapas, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att de synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen beak-
tas vid en utredning om ett aktivitetshus för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sn 080925 § 136. 
2. Aktivitetshus för barn och ungdomar, yttrande 080930. 
3. Motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar. 
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 Sn/2008:176  

 
§ 163 
Yttrande på motion angående socialt företagande  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala före-
tag för att tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har 
svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att frågan om socialt företagande bör utredas av utveck-
lingsenheten. 
 
Jäv 
Rita Poromaa (s) och Valborg Fältholm (s) deltar ej i handläggning och beslut av ären-
det på grund av jäv. 
 
Bakgrund 
Två politiker från det socialdemokratiska partiet har skrivit en motion som handlar om 
sociala företag som en möjlighet för olika målgrupper att etablera sig på arbetsmarkna-
den. Motionärerna yrkar att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala företag för 
att skapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att 
komma in på ordinarie arbetsmarknaden. Motionärerna beskriver sociala företag som en 
näring som: 
* integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden 
* återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten 
* skapar delaktighet genom ägande eller avtal 
* är fristående från offentlig sektor 
 
Motionen är lämnad till socialnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala före-
tag för att tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har 
svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att frågan om socialt företagande bör utredas av utveck-
lingsenheten. 
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Beslutsunderlag 
1. Sn 080925 § 137. 
2. Motion angående socialt företagande. 
3. Socialt företagande, yttrande 081003. 
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§ 164 
Information från föreståndaren för Moskojärvi  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Information på socialnämndens sammanträde från Hans Stenudd, Länkarna, samt Olavi 
Veikko, föreståndare Moskojärvi. 
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 Sn/2008:202  

 
§ 165 
Svar på revisorernas granskning av kommunens kompetens och personalförsörjning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunens kompe-
tens- och personalförsörjning. Syftet har varit att bedöma om kommunens styrning och 
kontroll av kompetens- och personalförsörjningen är tillräcklig. Revisorerna vill ha svar 
av Socialnämnden gällande vilka åtgärder som avses vidtas mot bakgrund av utförd 
granskning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden har inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till. 
 
Förslag till beslut 
 
att konstatera att Socialnämnden fortlöpande följer arbetet med kompetens- och perso-
nalförsörjning utifrån den övergripande kompetens- och personalförsörjningsplanen 
som ska vara färdig 1 mars, 2009, enligt styrkorten, 
 
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapport Kompetens och personalförsörjning 
till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning. 
2. Revisionsrapport – Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar att ärendet återremitteras. 
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Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut. 
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 Sn/2007:235  

 
§ 166 
Riktlinjer avseende samverkan Soc/BUoK - fler timmar än lagen medger i försko-
leverksamhet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att rektor utifrån delegationsbeslut i samverkan med socialförvaltningen i varje enskilt 
fall, fattar beslut utifrån barnets eget behov eller situation i hemmet, 
 
att socialförvaltningen i förekommande fall arbetar för förändring i hemmet, 
 
att den utökade omsorgstiden är tidsbegränsad till visst datum, 
 
att uppföljningsmöte sker innan tidsbegränsat datum gått ut, 
 
att respektive förvaltning ansvarar för sitt verksamhetsområde, 
 
att i varje enskilt fall föra diskussion om eventuella extra kostnader uppstår kring kost-
nadsfördelning. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 15 maj 2008 § 88 att tillskriva barn- ungdom- och kultur-
nämnden behovet av att återuppta diskussionen om riktlinjerna eftersom de inte är sam-
stämmiga samt att uppdra till socialnämndens presidium att kontakta barn- ungdom- och 
kulturnämndens presidium i syfte att utarbeta ett förslag på samstämmiga riktlinjer. 
 
Presidierna kom överens om nedanstående förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att rektor utifrån delegationsbeslut i samverkan med socialförvaltningen i varje enskilt 
fall, fattar beslut utifrån barnets eget behov eller situation i hemmet, 
 
att socialförvaltningen i förekommande fall arbetar för förändring i hemmet, 
 
att den utökade omsorgstiden är tidsbegränsad till visst datum, 
 
att uppföljningsmöte sker innan tidsbegränsat datum gått ut, 
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att respektive förvaltning ansvarar för sitt verksamhetsområde, 
 
att i varje enskilt fall föra diskussion om eventuella extra kostnader uppstår kring kost-
nadsfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 081002 § 128. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  37 (38) 
 
 2008-10-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:57  

 
§ 167 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppföljning av ärendet ”Redovisning av utredningsförfarande Särskilt boende, mino-
ritetsspråk” ändras till Sn 081120. 
 
Bakgrund  
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisningen 

Socialför-
valtn/familjerätten 

Redovisning-
en 2008 

Redovisning av vad de månatliga budget-
uppföljningarna skall ha för innehåll 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Controller 

Hösten 2008 

Hedgårdens samlingslokal Marianne Jonsson  
Nya riktlinjer för färdtjänst Socialförvaltningen Sn 081016 
Sammanställning av samtliga insatser 
inom barn och ungdom Sn/2008:99 

Socialförvaltningen Sn 081016 

Besök av föreståndaren för Moskojärvi  Sn 081016 
Redovisning av utredningsförfarande Sär-
skilt boende, minoritetsspråk 

Äldreomsorgschef Sn 081016 

Information från ungdomsrådet Ungdomsrådet Sn 081120 
Fulltständig handlingsplan för missbruks-
vården Sn/2007:43 

Socialförvaltningen Sn 081120 

Uppföljning Plusjobbare Äldreomsorgschef Sn 081218 
Information och uppföljning Projekt 
TAGE 

 Sn Jan 2009 

Uppföljning KPB (Kostnad per brukare) 
Sn/2008:199 

Socialförvaltningen Sn Jan 2009 

Riktlinjer externa kulturella aktiviteter 
riktade mot särskilda boenden 

Socialförvaltningen Sn Jan 2009 

Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn jan 2009 + 
var 3:e må-
nad 

Uppföljning Utskrivningsklara Äldreomsorgschef Sn Feb 2009 
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GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Socialförvaltningen Sn Feb 2009 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Sn Mar 2009 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn Juni 2009 
Analys av äldreguiden Äldreomsorgschef 

Controller 
Hösten 2009 
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