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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, 

 torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 

 

Beslutande Katinka Sundqvist Apelqvist , (v) ordförande 

 Marina Eriksson (m)  Steve Ärlebrand (s) 

 Valborg Fältholm (s)  Monica Öjemalm (s) 

 Kristina Forsberg (v)  Dagmar Nyman (mp) 

 Bror Wennström (mav)  Jari Törmänen (s) tjg ers 

 Anette Lindström (m) ej tjg ers  

 

Övriga deltagande Marika Rissanen Korpi,   förvaltningschef 

 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg,  nämndsekreterare 

 Marie Rydström Karlsson, ekonom §§ 6-7 

 

Utses att justera Steve Ärlebrand 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden onsdagen den 28 januari 2015 kl.13:15 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 1-21 

  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  

 

 Ordförande 

  Katinka Sundqvist Apelqvist  

 

 Justerande  

  Steve Ärlebrand   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 1-21 
 

Organ Socialnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2015-01-22  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-01-28 Datum för anslags nedtagande 2015-02-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg    
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 Sn/2015:6  

 

§ 1 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Delgivningarna presenteras i nedanstående lista och redovisas i delgivningspärm på 

sammanträdet. 

 

1.SN 2013:128 701 

Utvecklingsenheten 2014-12-20 Ny översiktsplan för Gällivare kommun. 

 

2. SN 2014:179 700 

Sveriges kommuner och landsting 2014-12-02 Cirkulär14:49 Ersättning till kontaktper-

son och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015. 

 

3.  SN 2014:180 700 

Sveriges kommuner och landsting 2014-12-02 Cirkulär14:50 Ersättningar till kontakt-

familjer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015. 

 

4. SN 2015:2  026 

Arbetsmiljöverket 2014-12-30 Besöksavisering Föranmälan av inspektion, prövning av 

ärende enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen, arbetsmiljön för arbetsterapeuter. 

 

5. SN 2014:196 701 

Arbetsmiljöverket 2014-12-10 Angående er anmälan om händelse med våld/hot om 

våld. 

 

6. SN 2013:41 701 

Inspektionen för vård och omsorg 2014-12-18 Beslut avseende tillsyn av verksamhet 

äldreomsorg uppföljning av tidigare ärenden vid Gällivare kommun. 

 

7. SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen 2014-12-03 Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud 

på skolgårdar: Tallbackaskolan F6-9. 
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8. SN 2014:30 702 

Socialförvaltningen 2014-12-13 Tillsynsprotokoll: 

-  Dundret Sweden AB 

- Alla Tiders Café 

- Restaurang Laponia, Stora Sjöfallet 

- Oleary´s Bar och Restaurang 

 

9. SN 2014:207 291 

Nattavaaraviljan 2014-12-23 Skrivelse gällande framtiden för skolbyggnaden i Natta-

vaaraby. 

 

10. SN 2014:205 701 

Migrationsverket 2014-12-17 Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av 

boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 

 

11.  SN 2014:202 773 

Kommunförbundet Norrbotten 2014-12-18 Överenskommelse mellan kommunerna och 

landstinger i Norrbottens län om Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig 

tandvård. 

 

12. SN 2014:209 701 

Sveriges kommuner och landsting 2014-12-12 Överenskommelse om stöd till riktade 

insatser inom området psykisk ohälsa 2015. 

 

13. SN 2014:122  701 

Socialförvaltningen 2014-10-21 Avtal mellan Kvinnojouren Nike och Gällivare kom-

mun. 

 

14.  SN 2014:181 700 

Rikspolisstyrelsen 2014-11-28 Information om den nya polismyndigheten. 

 

15. SN 2014:176 754 

Socialdepartementet 2014-06-12 Uppdrag att fördela medel till kommuner som kom-

pensation för fritidspeng enligt socialtjänstlagen. 

 

16.  SN 2014:159 701 

Länsstyrelsen Norrbotten 2014-11-13 Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Gäl-

livare kommun. 

 

17. SN 2014:133 739 

Socialstyrelsen 2014-11-13 beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC, 

2014. 
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18. SN 2014:194 701 

Socialnämnden 2014-12-16 Yttrande avseende de föreslagna föreskrifterna och all-

männa råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. 

 

19.  SN 2014:208 732 

Arbetsmiljöverket 2014-12-12 Mottagare av delgivning avseende Föreläggande enligt 7 

kap 7 § arbetsmiljölagen. 

 

20. SN 2014:186 214 

Socialnämndens allmänna utskott 2014-12-18 § 88 Samråd Detaljplan för fastigheten 

Läkaren 1, Gällivare kommun. 

 

21. SN 2014:102 700 

Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 229 Detaljplan för del av Kommunalhemmet 1. 

 

22. SN 2014:195 100 

Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 233 Riktlinje för telefoni för anställda inom Gällivare 

kommun. 

 

23. SN 2014:137 133 

Kommunstyrelsen 2014-11-24 § 222 Överenskommelse om utökat antal asylplatser för 

ensamkommande barn. 

 

24. SN 2014:184 752 

Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 175 Skrivelse angående ungdomars psykiska ohälsa i 

kommunen. 

 

25. SN 2014:200 102 

Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 168 Inträdesordning för ersättare 2015-2018. 

 

Protokoll har inkommit från: 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 samt 2014-12-11. 

- Kommunala pensionärsrådet 2014-12-05. 

- Rådet för funktionshinderfrågor 2014-12-16. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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 Sn/2015:7  

 

§ 2 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm 

på sammanträdet. 

 

Tillsynsansvarig har på delegation av socialnämnden fattat följande beslut 

 

1. SN 2014:197 702 

Socialförvaltningen 2014-12-16 Yttrande på delegation avseende förlängda serverings-

tider vid Alla Tiders Café. 

 

2.  SN 2014:175 702 

Socialförvaltningen 2014-11-18 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 

§ alkohollagen. 

 

Ekonomiassistent har på delegation av socialnämnden fattat följande beslut 

 

3. SN 2014:9 002 

Ekonomienheten 2014-11-28 Nedskrivningar av kundfordringar. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut. 
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 Sn/2015:8  

 

§ 3 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 95 att införa en stående informationspunkt 

på socialnämndens sammanträden benämnd "De kommunala råden". Punkten på dag-

ordningen är avsedd för eventuell information från utsedd representant i råden. 

 

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 Sn/2015:9  

 

§ 4 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 

  

Inga kurser/konferenser föreligger. 
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 Sn/2015:10  

 

§ 5 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation, nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden delger kommunstyrelsen om att handläggningen av ”kommunalhems 

området” hanterats på ett nonchalant sätt av kommunstyrelsen, 

 

att kontinuerlig information lämnas till socialnämnden från verksamhetens arbetsgrup-

per och styrgrupper gällande samhällsomvandlingen avseende socialnämndens verk-

samhetsområde. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att 

kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling, 

ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens 

sammanträden. 

 

Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav) 

 

att socialnämnden delger kommunstyrelsen om att handläggningen av ”kommunalhems 

området” hanterats på ett nonchalant sätt av kommunstyrelsen, 

 

att kontinuerlig information lämnas till socialnämnden från verksamhetens arbetsgrup-

per och styrgrupper gällande samhällsomvandlingen avseende socialnämndens verk-

samhetsområde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med 

Steve Ärlebrands m.fl. förslag.  
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 Sn/2014:204  

 

§ 6 

Detaljbudget 2015  

 

Socialnämnden beslutar   

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämndens ekonom redovisar detaljbudget för 2015. Ärendet presenteras på sam-

manträdet. 

 

Marie Rydström, ekonom informerar kl. 11.25 - 11.40. 
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 Sn/2014:203  

 

§ 7 

Tidplan budgetuppföljning 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämndens ekonom redovisar tidplan för ekonomiredovisningar 2015. 

 

Marie Rydström, ekonom informerar kl. 11.45-11.50. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tidplan ekonomiredovisningar för socialnämnden 2015. 
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 Sn/2014:182  

 

§ 8 

Revidering av socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta förslag till revideringar av socialnämndens delegationsordning, punkterna 10:1 

och 11:27.  

 

Bakgrund 

I socialnämndens delegationsordning punkt 10:1 anges ansvarig för socialregistret som 

delegat vilket föreslås tydliggöras till delegat avdelningschef. Föreslås också att tillägg 

görs att det avser handlingar som tillhör socialregistret. Under samma punkt förslås 

även ett tillägg: "Nämndens prövning av utlämnande av handling, som inte tillhör soci-

alregistret, där den enskilde begär nämndens prövning", delegat förvaltningschef.    

 

I socialnämndens delegationsordning punkt 11:27 anges sociala utskottet som delegat 

för "Yttrande till tillsynsmyndighet i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas"  - vilket 

avser alla former av yttranden till annan myndighet. Yttranden till IVO avseende ej 

verkställda beslut föreslås förtydligas till delegat rapportören för ej verkställda beslut.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta förslag till revideringar av socialnämndens delegationsordning, punkterna 10:1 

och 11:27.  

 

Beslutsunderlag 

1. Nuvarande delegationsordning. 

2. Jämförelse. 

3. Förslag till ny delegationsordning. 

4. Socialnämndens allmänna utskott 2014-12-18 § 85. 
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 Sn/2014:177  

 

§ 9 

Ansökan om förlängning av intraprenadavtal 2015-01-01 och fram till det nya Gu-

nillahem står färdigt i Gällivare  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att förlängningen av intraprenadavtalet förlängs fram till det nya boendet är klart och 

flyttning från Malmberget sker. 

 

Jäv 

Dagmar Nyman (mp) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 

 

Bakgrund 

Gunillahem har drivits som intraprenad sedan 2005 efter att en större grupp sjuksköters-

kor och undersköterskor träffats några år innan med en tanke att öppna ett kooperativt 

äldreboende. Under resans gång arbetade vi fram ett kompendium för boendet där den 

boende ska "leva och dö bra" skulle vara fokus.  

 

Under åren har ansvarsgrupper bildats inom olika områden ex palliativ, hygien, inkonti-

nens, kost, trädgård, guldkanter och taktilmassage. Utöver baspersonalen har vi personer 

med lönebidrag som arbetar mycket med guldkanter, minoriteterna och kultur. Våra 

hyresgäster ska inte bara aktiveras utan alla sinnen ska stimuleras.  

 

Fördelarna med denna driftsform är bl.a. att personalen tillsammans med ansvariga är 

delaktiga i utformningen av verksamheten och dess mål. Verksamhetsnära ledare ger 

stabilitet och trygghet för personal, brukare och dess anhöriga. Korta beslutsvägar ger 

möjlighet för personal och brukare att fylla dagarna med mer spontana individanpassade 

aktiviteter vilket gör att brukaren känner sig delaktig till att kunna påverka sin vardag.  

Det ska inte finnas hinder utan möjligheter.  

 

Vår verksamhet ser positivt till samarbete med kommunens övriga aktörer så som Ar-

betsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, KOMVUX, vilket ger vår 

verksamhet en mångfald vi uppskattar och tar tillvara. 

Vi arbetar med att effektivisera verksamheten utan att ge avkall på kvalité. 

Vår verksamhet tänker nytt, tänker utanför ramarna vilket bl.a. visar sig i våra aktivite-

ter, i vårt samarbete med andra aktörer … 

Vi arbetar med att göra vår verksamhet än mer attraktiv genom positiv och delaktig per-

sonal, samarbete med skolor och utbildningssamordnare.  
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Vår egen värdegrund här på Gunillahem bygger på trygghet, respekt och arbetsglädje. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att förlängningen av intraprenadavtalet förlängs fram till det nya boendet är klart och 

flyttning från Malmberget sker. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-12-18 § 86. 
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 Sn/2014:145  

 

§ 10 

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten, 

 

att tidigare antagna Hygienrutiner inom särskilda boenden i Gällivare kommun därmed 

upphör att gälla (Sn/2010:231 -730). 

 

Bakgrund 

All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna ska enligt socialtjänstlagen, SoL, vara 

av god kvalitet och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. God vård-

kvalitet förutsätter en god hygienisk standard och är ett specificerat krav i Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL. Enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för ett sys-

tematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska det finnas ett kvalitets- och ledningssy-

stem som på olika sätt säkerställer att den goda kvaliteten uppnås och upprätthålls i 

verksamheten. Föreskriften gäller för all verksamhet och syftar till att tydliggöra hur 

vårdgivarens kvalitetsarbete ska gå till.  

 

Norrbottens läns landsting, enheten för vårdhygien, har tillsammans med medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Norrbottens kommuner tagit fram riktlinjer för vård-

hygien. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa upprätthållandet av god vårdhygiensk 

kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare syftar riktlinjerna till att all 

vård- och omsorgspersonal får ökade kunskaper i vårdhygien och basala vårdrutiner. 

Målet är att förhindra smittspridning mellan brukare/omsorgstagare och mellan bru-

kare/omsorgstagare och personal. Socialberedningen rekommenderar kommunerna att 

anta Riktlinjerna för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget beslut medför inga specifika konsekvenser för barn och ungdomar. God 

vårdhygien antas vara till godo för alla åldersgrupper. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
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att anta Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten, 

 

att tidigare antagna Hygienrutiner inom särskilda boenden i Gällivare kommun därmed 

upphör att gälla (Sn/2010:231 -730). 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialberedningens rekommendation. 

2. Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso-och sjukvård i Norrbotten.  

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-12-18 § 87. 
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 Sn/2014:198  

 

§ 11 

Gemensamt HVB-hem för medlemskommunerna inom LKF (Lapplands kom-

munalförbund) och samverkan kring rekrytering av nya familjehem  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att genomföra en fördjupad utredning av samverkan kring gemensamt HVB-hem för 

ungdomar 13-18 år i sociala svårigheter, 

 

att avdela resurser för projektledare som på 50 % friställs för att genomföra utredningen 

under förutsättning att övriga kommuner ställer upp med resurser, 

 

att utse representanter till styrgrupp för projektet. 

 

Bakgrund 

LKF har genomfört en kartläggning av samverkansområden vid två tillfällen, i slutet av 

2013 och början av 2014. Mellan mötena har respektive kommunchef tagit upp aktuella 

frågeställningar med berörda tjänstemän i den egna organisationen. Vid mötena har det 

utkristalliserats ett antal områden där det finns samverkansvinster, bland annat ett ge-

mensamt HVB-hem för ungdomar i åldern 13-18 år med volymen 10-12 ungdomar per 

år och samverkan kring rekrytering av nya familjehem. Beredningen har framkommit 

med förslag till beslut till direktionen och 141003 beslutade direktionen enligt bered-

ningens förslag. Direktionen föreslår i beslutet  medlemskommunernas nämnder att ge-

nomföra en fördjupad utredning av samverkan, att avdela resurser för projektledare och 

att utse representanter till styrgrupp för projektet. LKF beslutar även att utredning av 

den fördjupade utredningen skall utmynna i förslag till organisationsform, huvudmanna-

skap, bemanning, lokalisering samt kostnadskalkyl med finansieringsförslag, samt att 

uppdra till LKF:S kansli att delta i utredningen och styrgruppsarbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I det fall ungdomarna placeras i externa HVB-hem är kostnaden minst 3 500 kro-

nor/dygn. Har ungdomarna särskilda behov/funktionsnedsättningar blir kostnaden minst 

5 000 kronor/dygn. Om snittiden på vistelsen är 4,5 månader blir totala kostnaden 5, 0 - 

7, 5 Mkr / år. En fördjupad utredning bör jämföra dessa kostnader med verksamhet i 

egen regi. Förutom dessa kostnader så ses även vinster i att underlätta samar-

bete/samnyttjande av resurser och kompetens från kommunernas elevhälsa och skolor-

ganisationer, med mera. 
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Befintliga familjehemshandläggare har idag svårt att hinna med marknadsföring och 

nyrekrytering och koncentrerar sig mot befintliga familjehem. De alternativa kostnader-

na för placeringar är sådana att endast 2-3 nya familjehem/år skulle innebära att mer-

kostnaderna för en tjänsteman skulle kunna finansieras. 

 

En gemensam projektledare på 50 % sysselsättningsgrad enligt förslag, samfinansieras 

mellan medlemskommunerna. Kostnad cirka 250 000 kronor med fördelningen Kiruna 

40 %, Gällivare 30 % samt Pajala och Jokkmokk 15 % vardera. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Många ungdomar kan uppleva ökad trygghet i och med att de bor kvar nära hemorten 

där deras kontaktnät finns. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att genomföra en fördjupad utredning av samverkan kring gemensamt HVB-hem för 

ungdomar 13-18 år i sociala svårigheter, 

 

att avdela resurser för projektledare som på 50 % friställs för att genomföra utredningen, 

 

att utse representanter till styrgrupp för projektet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdesprotokoll Lapplandskommunalförbund daterad 141003.  

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-12-18 § 89. 

 

Yrkande  

 Valborg Fältholm (s) yrkar  

 

att genomföra en fördjupad utredning av samverkan kring gemensamt HVB-hem för 

ungdomar 13-18 år i sociala svårigheter, 

 

att avdela resurser för projektledare som på 50 % friställs för att genomföra utredningen 

under förutsättning att övriga kommuner ställer upp med resurser, 

 

att utse representanter till styrgrupp för projektet. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 

Fältholms förslag.  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  20 (36) 

 

 2015-01-22  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 Sn/2014:187  

 

§ 12 

Val till socialnämndens allmänna utskott  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v), Marina Eriksson (m) och vakant (s) till ledamö-

ter i socialnämndens allmänna utskott, 

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordförande och Marina Eriksson (m) väljs till 

vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott, 

 

att utse Dagmar Nyman (mp), Kristina Forsberg (v) och Monica Öjemalm (s) till social-

nämndens allmänna utskotts ersättare, 

 

Bakgrund 

Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. Socialnämnden får dele-

gera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till soci-

alnämnden. 

 

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i utskott/beredning. Vid 

val till dessa ska föreskrifter om proportionella val tillämpas. 

 

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse allmänna utskottet till socialnämnden, 

 

att utse antal ledamöter i socialnämndens allmänna utskott, 

 

att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens allmänna utskott, 
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att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott. 

  

Yrkande 1 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Valborg 

Fältholms förslag.  

 

Yrkande 2 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) och Marina Eriksson (m) till ledamöter i social-

nämndens allmänna utskott. 

 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att lämna ledamot (s) vakant till socialnämndens allmänna utskott. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag till beslut under pro-

position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 

enlighet med Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag.  

 

Yrkande 3 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordförande och Marina Eriksson (m) väljs till 

vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott. 

 

Propositionsordning 3 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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Yrkande 4 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Dagmar Nyman (mp) och Kristina Forsberg (v) till socialnämndens allmänna 

utskotts ersättare, 

 

Valborg Fältholm (s) yrkar  

 

att utse Monica Öjemalm (s) till socialnämndens allmänna utskotts ersättare. 

 

Propositionsordning 4 

Ordförande ställer Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag till beslut under pro-

position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 

enlighet med Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag.  
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 Sn/2014:188  

 

§ 13 

Val till socialnämndens sociala utskott  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v), Marina Eriksson (m) och vakant (s) till ledamö-

ter i socialnämndens sociala utskott, 

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordförande och Marina Eriksson (m) väljs till 

vice ordförande i socialnämndens sociala utskott, 

 

att utse Dagmar Nyman (mp), Kristina Forsberg (v) och Valborg Fältholm (s) till ersät-

tare i socialnämndens sociala utskott. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. Socialnämnden får dele-

gera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till soci-

alnämnden. 

 

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i utskott/beredning. Vid 

val till dessa ska föreskrifter om proportionella val tillämpas. 

 

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse sociala utskottet till socialnämnden, 

 

att utse antal ledamöter i socialnämndens sociala utskott, 
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att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens sociala utskott, 

 

att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens sociala utskott. 

 

Yrkande 1 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Valborg 

Fältholms förslag.  

 

Yrkande 2 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) och Marina Eriksson (m) till ledamöter i social-

nämndens sociala utskottet. 

 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att lämna ledamot (s) vakant till socialnämndens sociala utskottet. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag till beslut under pro-

position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 

enlighet med Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag.  

 

Yrkande 3 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordförande och Marina Eriksson (m) väljs till 

vice ordförande i socialnämndens sociala utskott. 

 

Propositionsordning 3 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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Yrkande 4 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Dagmar Nyman (mp) och Kristina Forsberg (v) till socialnämndens sociala ut-

skottets ersättare, 

 

Valborg Fältholm (s) yrkar  

 

att utse Valborg Fältholm (s) till socialnämndens sociala utskottets ersättare. 

 

Propositionsordning 4 

Ordförande ställer Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag till beslut under pro-

position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 

enlighet med Bror Wennström och Valborg Fältholms förslag.  
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 Sn/2014:189  

 

§ 14 

Val av ordinarie representant och ersättare till kommunala pensionärsrådet  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordinarie representant och Marina Eriksson 

(m) till representantersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att utse en ordinarie representant och en ersättare till kommunala 

pensionärsrådet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden i samband med uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en ordinarie representant och en ersättare till kommunala pensionärsrådet. 

 

Yrkande 1 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Valborg 

Fältholms förslag.  
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Yrkande 2 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelvist (v) till ordinarie representant och Marina Eriksson 

(m) till representantersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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 Sn/2014:190  

 

§ 15 

Val av ordinarie representant och ersättare till rådet för funktionshinderfrågor  

 

Socialnämnden beslutar  

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats, 

 

att utse Anette Lindström (m) till ordinarie representant och Steve Ärlebrand (s) till re-

presentantersättare i rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att utse en ordinarie representant och en ersättare till rådet för funkt-

ionshinderfrågor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden i samband med uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en ordinarie representant och en ersättare till rådet för funktionshinderfrågor. 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 

 

Yrkande 1 

Valborg Fältholm (s) yrkar 

 

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Valborg 

Fältholms förslag.  
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Yrkande 2 

Bror Wennström (mav) yrkar  

 

att utse Anette Lindström (m) till ordinarie representant och Steve Ärlebrand (s) till re-

presentantersättare i rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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 Sn/2014:191  

 

§ 16 

Val av kontaktpolitiker avseende landsbygdsfrågor, en ordinarie representant och 

en ersättare  

 

Socialnämnden beslutar  

 

att bordlägga ärendet. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att utse en ordinarie kontaktpolitiker och en ersättare avseende 

landsbygdsfrågor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden i samband med uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en ordinarie representant och en ersättare till landsbygdsrådet. 

 

Yrkande  

Katinka Sundqvist Apelqvist (v) yrkar 

 

att ärendet bordläggs. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvist förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet 

med Katinka Sundqvist Apelqvist förslag.  
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 Sn/2014:192  

 

§ 17 

Val av kontaktperson till ungdomsrådet  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse Kristina Forsberg till kontaktperson i ungdomsrådet. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att utse en kontaktperson till ungdomsrådet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden i samband med uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en kontaktperson till ungdomsrådet. 

 

Yrkande  

Bror Wennström (mav) yrkar 

 

att utse Kristina Forsberg till kontaktperson i ungdomsrådet. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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 Sn/2014:193  

 

§ 18 

Val av referenspolitiker demokratidagen ungdomsfullmäktige, en ordinarie repre-

sentant och en ersättare  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse Dagmar Nyman (mp) till ordinarie referenspolitiker samt Monica Öjemalm (s) 

till ersättare till ungdomsfullmäktiges demokratidag. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att välja en ordinarie referenspolitiker samt ersättare till ungdoms-

fullmäktiges demokratidag. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden i samband med uppdraget. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en ordinarie referenspolitiker samt ersättare till ungdomsfullmäktiges demokra-

tidag. 

 

Yrkande  

Bror Wennström (mav) yrkar 

 

att utse Dagmar Nyman (mp) till ordinarie referenspolitiker samt Monica Öjemalm (s) 

till ersättare till ungdomsfullmäktiges demokratidag. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att socialnämndens har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  
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 Sn/2015:13  

 

§ 19 

Förvaltningschefens rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar socialnämnden. Ärendet presenteras på sammanträdet. 

 

Marika Rissanen-Korpi förvaltningschef informerade om; 

 

Riket : Särskilt boende 

            Betalningsansvarslagen 

 

Länet: Beroendeenheten 

           Avtal, dietistavtalet, hjälpmedel 

 

Gällivare: Situationen med utskrivningsklara patienter vid Gällivare sjukhus 

12/1 larmade förvaltningen om att det finns 21 utskrivningsklara patienter. Riskanalys 

och handlingsplan upprättades av ledningsgruppen 13/1 och då kunde man konstatera 

att 18/12 hade man 4 utskrivningsklara brukare och 13/1 hade antalet ökat till 21 perso-

ner. Socialförvaltningen har arbetat enligt den upprättade handlingsplanen och målsätt-

ningen med att minska antalet till hälften inom en veckas period, målsättningen nåddes 

med god marginal. Förvaltningen kan vid sammanträdet rapportera att det endast finns 8 

personer kvar på sjukhuset och samtliga har en planering för hemgång.  
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 Sn/2015:14  

 

§ 20 

Ärendeuppföljning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en ärendeupp-

följningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden som skick-

as på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid ett se-

nare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp 

som stående punkt på socialnämndens sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista 2015. 
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 Sn/2014:106  

 

§ 21 

Yttrande till personalenheten avseende motion av Jeanette Wäppling (v) och Stig 

Eriksson (v) - Personalrekrytering för vård och omsorg  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta yttrandet till personalenheten. 

 

Reservation 

Valborg Fältholm (s), Steve Ärlebrand (s) och Monica Öjemalm (s) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget lagt förslag.  

 

Bakgrund 

Vänsterpartiet i Gällivare har 2013-02-08 lämnat en motion där de vill fortsätta arbetet 

med att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att utreda ytterligare 

förmåner för anställda inom vård och omsorg. 

 

Motionen har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13 § 105 och i 

kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132. Båda instanserna föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen. Kommunfullmäktige har 2013-08-26 § 102 beslutat att återremittera 

ärendet till socialnämnden för yttrande. 

 

Personalenheten har utsetts som beredningsansvarig och begär därför socialnämndens 

yttrande i ärendet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förkortad arbetstid till 35 tim/vecka för samtliga anställda inom vård och omsorg skulle 

innebära en förkortad arbetstid motsvarande 698,27 * 2 = 1 396,54 tim/vecka vilket 

motsvarar 39,9  tjänster totalt, baserat på det föreslagna heltidsmåttet 35 tim/vecka. En 

minskning av denna omfattning motsvarar ca 20 mkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet till personalenheten. 
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Beslutsunderlag 

1. Yttrande. 

2. Personalenheten 2014-06-10 Begäran om yttrande.  

3. Kommunfullmäktige 2013-08-26 § 102. 

4. Kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132. 

5. Motion 2013-02-08. 

6. Socialnämndens allmänna utskott 2014-11-20 § 75. 

7. Socialnämnden 2014-12-11 § 116. 

 

Yrkande 

Katinka Sundqvist Apelqvist (v) yrkar 

 

att anta yttrandet till personalenheten. 

 

Valborg Fältholm (s), Steve Ärlebrand (s) och  Monica Öjemalm (s) yrkar 

 

att bifalla yttrandet under förutsättning att socialnämnden erhåller full ekonomisk er-

sättning inom ram för att kompensera det ökade behovet av vård- och omsorgspersonal 

som arbetstidsminskningen innebär. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag mot Valborg Fältholm m fl 

förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.  

  

 


