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 Sn/2015:6 -700 

 

§ 22 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga delgivningslistan med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Delgivningarna presenteras i nedanstående lista och redovisas i delgivningspärm på 

sammanträdet. 

 

1.    SN 2015:3 731 

Gällivare-Malmbergets FUB 2014-09-05 Skrivelse avseende Ledsagning för boende i 

gruppbostäder. 

 

2.    SN 2015:20  701 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015-01-23 Stöd till en evidensbaserad prak-

tik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelse för år 2015 mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

3.    SN 2015:26 750 

Länsstyrelsen Norrbotten 2015-01-28 Rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder. 

 

4.    SN 2014:91 700 

Socialförvaltningen 2015-01-30 Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 

f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS. 

 

5.    SN 2014:196 701 

Arbetsmiljöverket 2015-01-16 Information om avslutat ärende avseende arbetsplatso-

lycka vid verksamhet socialt arbete vård och omsorg. 

 

6.    SN 2012:176 214 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-12-17 Granskning avseende Detaljplan för del av 

Gällivare 4:21 (Bryggeribacken, Andra sidan), Gällivare kommun. 

 

7.   SN 2014:186 214 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-12 Granskning avseende Detaljplan för fastig-

heten Läkaren 1, strax utanför Gällivare centrum. 
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Protokoll har inkommit från: 

- Ungdomsrådet 2014-10-15, 2014-11-26 samt 2014-12-19. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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 Sn/2015:7 -700 

 

§ 23 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över 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 2015:16 702 

Socialförvaltningen 2015-01-09 Yttrande om ändring i serveringstillstånd enligt 8 kap 2 

§ alkohollagen. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut. 
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 Sn/2015:8 -002  

 

§ 24 

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. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger ingen information. 
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 Sn/2015:9 -700 

 

§ 25 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att så många som möjligt av socialnämndens ledamöter deltar i Patientnämndens träff, 

 

att Dagmar Nyman (mp) deltar i Att tänka efter före – om sociala investeringar, 

 

att socialnämndens ledamöter deltar i Offentliga och privata måltider, recept, förläsning, 

idéspruta efter eget intresse, 

 

att Dagmar Nyman (mp), Steve Ärlebrand (s), Bror Wennström (mav), Claes Danell (s), 

Valborg Fältholm (s) och Kristina Forsberg (v) deltar i Seminarium - Folkhälsa, social 

hållbarhet, samhällsutveckling. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 

  

Aktuella kurser/konferenser presenteras i nedanstående lista och redovisas i pärm på 

sammanträdet. 

 

1. Patientnämnden önskar träffa hälsocentralen Laponia/Gällivare kommun. 

 

2. Matlaget AB: Offentliga och privata måltider, recept, förläsning, idéspruta.  

 

3. Att tänka efter före – om sociala investeringar. 

 

4. Länsstyrelsen i Norrbottens län: Politikerdialog kring mottagande av nyanlända  

invandrare och ensamkommande barn/ungdom. 

 

5. Folkhälsorådet Gällivare kommun: Seminarium - Folkhälsa, social hållbarhet,  

samhällsutveckling. 
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 Sn/2014:142 -776 

 

§ 26 

Handlingsprogram Vård i livets slutskede - palliativ vård i Norrbotten  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta handlingsprogram "Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten". 

 

Bakgrund 

Palliativ vård i livets slutskede är en aktiv helhetsvård av patienter med avancerad, 

 progressiv sjukdom och stöd till dennes närstående under vägen fram till döden.  

Palliativ vård fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet, såväl fysisk, social och  

andlig/existentiell. I de riktlinjer som riksdagen fastställt år 1997 för prioriteringar inom 

sjukvården ingår vård i livets slutsked som prioritetsgrupp 1. Detta innebär att vården av 

den döende människan är lika viktig som livräddande insatser i samband med akut 

skada eller sjukdom. Handlingsprogrammet "Vård i livets slutskede - Palliativvård i 

Norrbotten" (andra upplagan) är reviderad av representanter från landsting och kommun 

under hösten 2013. Handlingsprogrammet är ett samverkansdokument och berör  

patienter över 18 år och äldre i livets slutskede. Den är baserad på vetenskap och be-

prövad erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativvård 

samt mätbara kvalitetsindikatorer. 

 

Handlingsprogrammet har skickats ut till samtliga av Norrbottens kommuner för  

politiskt beslut. Kommunförbundets socialberedning rekommenderar kommunerna att 

anta "Vård i livets slutskede - Palliativvård i Norrbotten".  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Beslutet kan föranleda till vissa förhöjda kostnader i och med att man höjt ambitions-

nivån vad gäller vård och omsorg i hemmet. Detta är en politisk ambitionsnivå i social-

beredningen på länsnivå. Några kostnadsberäkningar kan dock inte lämnas i detta skede. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslagna beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomars åsikter 

har därför inte inhämtats.  

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta handlingsprogram "Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten". 
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Beslutsunderlag 

1. Socialberedningens rekommendation. 

2. Vård i livets slutskede- Palliativ vård i Norrbotten. Handlingsprogram. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 1. 

 

Yrkande 

Bror Wennström (mav) yrkar 

 

att anta handlingsprogram "Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten". 

 

Propositionsordning  

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

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bror 

Wennströms förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (72) 

 

 2015-02-17  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 Sn/2014:148 -805 

 

§ 27 

Anhållan om medel till hyra från Kvinnojouren Nike  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att utanordna årets avsatta medel i budget på kont: 702/571 objekt 1081 för kvinno-

jouren Nike om 200 Tkr under årets första kvartal, 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta praktiska rutiner i samverkan med kvinno-

jouren som säkerställer den ekonomiska ersättningen till föreningen enligt tecknat avtal. 

 

Bakgrund 

Kvinnojouren Nike har den 9/10 2014 kommit in med en skrivelse till socialnämnden 

där man ansöker om medel för att täcka hyreskostnaden för sitt skyddade boende.  

Kvinnojouren Nike har varit sponsrad av TOP-bostäder med en lägenhet för sin verk-

samhet sedan ett antal år. I den sponsrade lägenheten har kvinnojouren både sitt  

skyddade boende och kontor. 

 

Vid ett möte den 21/8 2014 har TOP-bostäder meddelat att man inte kommer kunna 

erbjuda sponsring på den lägenhet kvinnojouren Nike har. TOP bostäder AB har  

meddelat att man inom en 5 årsperiod vill ha full kostnadstäckning av kvinnojouren som 

efter detta också likställs med alla andra hyresgäster/kunder. Motivet till det är främst 

två saker…  

 

1. Det kan inte vara TOP-bostäders övriga hyresgäster som i praktiken ska betala via 

    den sponsring TOP haft för kvinnojourens lägenhet. 

2. Kvinnojouren kan inte särbehandlas från övriga ideella organisationer inom  

    TOP bostäders bestånd.    

 

TOP bostäders hyresförslag till kvinnojouren är att från och med år 2015 erbjuda en 

rabatterad hyra om 50 000 kr som därefter höjs med 10 000 kr/år tills målhyran d.v.s. 

100 000 kr är uppnådd. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-02-05 § 2 att lämna ärendet öppet till 

socialnämndens sammanträde den 17 februari 2015. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kvinnojouren Nike har ett särskilt verksamhetsbidrag på 200 Tkr i socialnämndens 

budget för år 2015 som skulle kunna utanordnas under det första kvartalet.  

 

Enligt den redovisning kvinnojouren Nike inlämnat i oktober 2014 ska dessa medel om 

200 Tkr täcka: 

- Lönekostnader för en 50 % tjänst 

- Vidareutbildningar för personal och jourkvinnor 

- Försäkringar, el telekostnader, kontorsmaterial 

- Tolkar, transporter samt förbrukningsmaterial.  

 

Till det kommer nu då en hyreskostnad om 50 000 kr för 2015 vilket är nytt och ryms 

inte i kvinnojourens nuvarande budget.  

 

I dagsläget har kvinnojouren ca: 200 tkr på sitt konto vilket innebär att de har täckning 

för sina totala kostnader för det första halvåret 2015. 

 

Under år 2014 har kvinnojouren Nike och Gällivare kommun(socialnämnden) tecknat 

ett uppdrags avtal som kunde/borde ha inneburit inkomster för föreningen men som till i 

dag i varje fall inte har gjort det.  Bedömningen är att här behövs ett klargö-

rande/förtydligande hur/när den ekonomiska delen i avtalet (praktiska rutiner) ger  

kvinnojouren Nike ersättning för de uppdrag man åtar sig för Gällivare kommun  

(socialnämnden).  

 

I den statistik föreningen redovisar för 2014 har övernattningsdygnen ökat kraftigt för 

både barn och kvinnor  

 

Övernattningsdygn                  År  2013                     År  2014   

 

Kvinnor                                              246                              445 

Barn                                                    140                              533     

                                                            

Totalt                                                 386                              978   

 

I övrigt redovisar kvinnojouren också mera kontakter/aktiviteter med våldutsatta  

kvinnor och barn för år 2014 inom stort sett alla områden. 

 

Bedömningen är att kvinnojouren Nike fyller en viktig funktion för våldutsatta kvinnor 

och barn inom Gällivare kommun. Föreningen har idag en väl fungerande verksamhet 

med stabil styrelse och en verksamhet som bygger på 3 – 4 st jourkvinnor och en halv-

tidsanställd person. 
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Långsiktigt är en nyrekrytering av fler medlemmar nödvändig för föreningens fort-

levnad. 

 

Karl-Erik Taivalsaari, handläggare informerade kl. 14.20-14.35. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Kvinnojouren Nike fyller en viktig funktion för många barn och unga i vår kommun 

som lever i nära relationer/ familjer där våld förekommer. För nämndens ansvars-

område, gällande barn och unga, är det mycket viktigt att det finns en väl fungerande 

kvinnojour som ingår i en god samverkan också med andra myndigheter och aktörer 

inom området. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att utanordna årets avsatta medel i budget på kont: 702/571 objekt 1081 för kvinno-

jouren Nike om 200 Tkr under årets första kvartal, 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta praktiska rutiner i samverkan med kvinno-

jouren som säkerställer den ekonomiska ersättningen till föreningen enligt tecknat avtal. 

 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för Kvinnojouren Nike.  

 

Yrkande 

Bror Wennström (mav) yrkar 

 

att utanordna årets avsatta medel i budget på kont: 702/571 objekt 1081 för kvinno-

jouren Nike om 200 Tkr under årets första kvartal, 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta praktiska rutiner i samverkan med kvinno- 

jouren som säkerställer den ekonomiska ersättningen till föreningen enligt tecknat avtal. 

 

Propositionsordning  

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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 Sn/2010:222 -700 

§ 28 

Utredning införande av utredande hemtjänst inom äldreomsorgen  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 

Bakgrund 

I samband med redovisning Slutrapport Projekt Hervor, i SN 2013-06-13, fick för-

valtningen i uppdrag att utreda införande av utredande hemtjänst inom äldreomsorgen 

och att utredningen tillställs SN i augusti 2014. SN beslutade, 2014-09-04, att upp-

följningsdatumet för ärende Uppföljning av införandet av utredande hemtjänst dnr 

SN/2010:222 flyttas fram till februari 2015. 

 

För att möta framtida behov kvalitativt och rättsäkert är det viktigt att se över Gällivare 

kommuns inriktning för korttidsviselse. Nationella viljeriktningen är att medborgare 

skall få sina behov tillgodosedda i det egna hemmet så långt det är möjligt. Socialför-

valtningen har i handlingsplan 2015 därför angett som mål att se över strukturen över 

korttidsvistelse och ett delmål är att se över hur införandet av utredande hemtjänst/ hem-

tagningsteam skulle kunna struktureras upp. 

 

Karin Bröske, avdelningschef RoS-enheten informerade kl. 15.05-15.15. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämnden 2013-06-13 § 89. 

2. Socialnämnden 2014-09-04 § 86. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 3. 
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Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar 

 

att anta redovisningen och lägga den till handlingarna. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve 

Ärlebrands förslag.  
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 Sn/2014:211 -701 

 

§ 29 

Socialstyrelsens utvecklingsmedel för år 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjäns-

tens arbete mot våld i nära relation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att gemensamt med flera kommuner inom Kraftfält norr ansöka om Socialstyrelsens 

utvecklingsmedel 2015 för fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen med höjda krav på socialnämndens insatser mot 

våld i nära relation har Gällivare, Kiruna, Pajala och Jokkmokks kommuner sedan feb-

ruari 2012 drivit ett gemensamt 3-årigt projekt, Projekt Våld i Nära Relation med en 

gemensam projektledare.  Projektet ägs till lika delar av de 4 ingående kommunerna. 

Det formella huvudmannaskapet har växlat mellan Gällivare och Pajala kommuner. 

Projektet har varit externfinansierat. 

Socialstyrelsens utvecklingsmedel har prioriterat långsiktigt och strukturerat utveckl-

ings-arbete samt insatser för att stärka kommun- och myndighetsövergripande samver-

kan. Exempel på insatser som arbetats fram i Projekt Våld i Nära Relation är kompe-

tenshöjning för breda personalgrupper, checklistor och rutiner för verksamheterna och 

utökade behandlingsmöjligheter för våldsutsatta och för barn som bevittnat våld. 

 

I och med beskedet den 17 december  att Socialstyrelsen utlyser sökbara utvecklings-

medel för år 2015, finns en vilja från verksamheten att gå vidare i samarbete med andra 

kommuner inom Kraftfält Norr för att bredda och höja kvalitén på socialtjänstens insat-

ser så de motsvarar lagstiftningens krav. 

 

Huvudman för denna ansökningsomgång blir Pajala kommun. Utvecklingsarbetet ska 

bygga vidare på erfarenheter och resultat från projektet Våld i nära relationer och sker 

inom ramen för ett nytt projekt i början av 2015. Insatserna ska knytas till insatserna 

inom det pågående projektet Våld i nära relationer som avslutas 31 mars 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tilldelning av utvecklingsmedel möjliggör socialförvaltningens satsning på det sär-

skilda området och minskar behovet av egen finansiering för att nå lagstiftningen krav. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Kvalitets- och kompetenshöjning av arbetet mot våld i nära relation har förebyggande 

och positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att gemensamt med flera kommuner inom Kraftfält norr ansöka om Socialstyrelsens 

utvecklingsmedel 2015 för fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

1. Socialstyrelsens information "Utvecklingsarbete för arbete mot våld".  

2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 4. 

 

Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar 

 

att gemensamt med flera kommuner inom Kraftfält norr ansöka om Socialstyrelsens 

utvecklingsmedel 2015 för fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve 

Ärlebrands förslag.  
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 Sn/2015:5 -700 

 

§ 30 

Handlingsplan för socialförvaltningens arbete med våld mot närstående  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete med våld mot närstående  

2015 - 2018.   

 

Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor är ett sammansatt och mångfacetterat problem som omfattar 

såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Det medför samhälls-

ekonomiska konsekvenser, men framför allt medför det stora lidanden för den som  

utsätts och de som upplever våldet. Mäns våld mot kvinnor har under senare tid alltmer 

kommit att ses som ett samhällsansvar och inte, som tidigare, en privat angelägenhet. 

Med anledning av detta ställs det nu högre krav på att samhället tar sitt ansvar och att 

myndigheterna agerar.  

 

Socialstyrelsen poängterar via en skrivelse 2009 att åtgärder behöver vidtas på verk-

samhetsnivå för att nämnden ska ha möjlighet och beredskap att på individnivå erbjuda 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld behovsanpassat stöd och hjälp.  

 

Socialnämnden ansvarar för att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld får det 

stöd och den hjälp som de behöver. Nämnden ansvarar också för att utredning, be-

dömning, beslut och genomförande av eventuell insats är av god kvalitet. Kommunen 

bör redogöra för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av 

sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser,  

exempelvis tillfälligt boende för våldsutsatta via kvinnojour. I en handlingsplan beskrivs 

det bl.a. genom utbildning av aktiva jourkvinnor. Kommunen bör även redovisa hur 

uppföljning och utvärdering av hela nämndens verksamhet rörande våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld ska genomföras. Om verksamheten upptäcker fel eller  

brister bör den vidta åtgärder för att analysera orsaker och genomföra kvalitetsför-

bättringar. En handlingsplan som kontinuerligt följs upp och revideras av nämnden är 

viktig då den ökar möjligheterna för socialförvaltningen i Gällivare att ta ett syste-

matiskt ansvar för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

 

Handlingsplanen involverar all personal inom socialförvaltningen i Gällivare kommun 

inom ramen för sitt respektive uppdrag. Handlingsplanen är ett aktivt och levande  

dokument som följs upp årligen. Handlingsplanen utvärderas, revideras och antas på 

nytt vart fjärde år. Socialförvaltningen arbetar vidare med att utveckla insatser och höja  
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kvalitén i arbetet med våld mot närstående och planen innehåller mätbara mål för  

perioden.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända.  

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete med våld mot närstående  

2015 - 2018.   

 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld mot närstående 2015 - 2018.   

2. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 5. 

 

Yrkande 

Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Claes Danell (s) och Bror Wennström 

(mav) 

 

att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete med våld mot närstående  

2015 - 2018.   

 

Propositionsordning  

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

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Steve Ärlebrand m fl förslag.  
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 Sn/2014:152 -780 

 

§ 31 

Uppföljning av Lex Sarah år 2013  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att uppdra till socialförvaltningen att göra årliga uppföljningar av lex Sarah med  

tillkommande analyser,  

 

att uppföljning av lex Sarah inkluderas i kvalitetsberättelsen fr.o.m. 2015,  

 

att uppföljning av lex Sarah-rapporter för år 2013 godkänns samt läggs till hand-

lingarna. 

 

Bakgrund 

Utifrån lex Sarah-rapporter med utredningar och efterföljande beslut för år 2013 har en 

uppföljning gjorts. Syftet med uppföljningen är att, som en del av socialnämndens 

egenkontroll, följa upp hur verksamheterna har hanterat fattade lex Sarah-beslut samt 

verkställt åtgärder. Till uppföljningen har samtliga verksamheter som berörts av lex 

Sarah-ärenden under år 2013 haft att inkomma med redovisning. Uppföljningen har 

utgått från frågeställning angående egenkontroll (systematisk uppföljning och utvärde-

ring), uppföljning av beslut inom verksamheten, uppföljning av eventuella förändringar 

utifrån lex Sarah-rapport samt hur personalgrupperna involverats i arbetet. 

 

Sammanställning av uppföljning av lex Sarah år 2013överlämnas till socialnämnden för 

redovisning samt beslut. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-02-05 § 6 att lämna ärendet öppet till 

socialnämndens sammanträde 2015-02-17. 

 

Anneli Markström, Lex Sarah-utredare informerade kl. 13.50-14.20. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslaget beslut medför inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomars åsikter 

har inte inhämtas. 
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Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att uppdra till socialförvaltningen att göra årliga uppföljningar av lex Sarah med  

tillkommande analyser,  

 

att uppföljning av lex Sarah inkluderas i kvalitetsberättelsen fr.o.m. 2015,  

 

att uppföljning av lex Sarah-rapporter för år 2013 godkänns samt läggs till hand-

lingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av uppföljning av lex Sarah år 2013. 

2. Verksamheternas inlämnade uppföljningar av lex Sarah 2013. 
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 Sn/2014:158 -011 

 

§ 32 

Revidering av investeringsplan för caféverksamheten på Hedgårdens vård- och  

omsorgsboende  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ärendet återremitteras och kompletteras med tidigare bakgrundsmaterial, 

 

att referensgruppen kommunala pensionärsrådet blir informerad om ärendet, innan  

beslut i socialnämnden tas avseende caféverksamheten Hedgården. 

 

Bakgrund 

Enligt socialnämndens beslut (datum) har projektet Hedgårdens café startats upp. Detta 

projekt tilldelades enligt kommunstyrelsens beslut (datum) investeringsmedel med 1,9 

Mkr. Av dessa medel kvarstår 1,2 Mkr. Projektet har varit ute på anbud och de inkomna 

anbuden har överstigit de innevarande medlen med 50-70 %. Detta har behandlats i pro-

jektgruppen och styrgruppen har kommit till följande förslag: 

 

Styrgruppen föreslår socialnämnden att revidera projektet så att man gör en mindre  

ombyggnation (se bifogat skiss bilaga 3 samt kostnadsberäkning bilaga 4) som möjlig-

gör brukarna och deras anhöriga att ha en caféhörna på Hedgårdens vård- och omsorgs-

boende men även möjliggör medarbetarna att få en funktionell mötesplats inom enheten. 

 

Förvaltningen anser att de störmoment (bl.a. buller pga blandning av olika verksam-

heter) som initierade projektet kommer inte att kvarstå i och med att arbetet påbörjats att 

se över strukturen för äldreomsorgen och därmed innefattar snabbare utfasning av de 

dysfunktionella servicelägenheterna. Förvaltningen föreslår därmed socialnämnden att 

de kvarstående medlen efter ombyggnation av Hedgårdens vård- och omsorgsboende 

ska användas till att täcka ombyggnationen av personalutrymmen vid Enens vård- och 

omsorgsboende enligt de krav som kommer att ställas från Arbetsmiljöverket. Om det 

efter ovanstående ombyggnationer fortfarande kvarstår medel ska de användas till att 

finansiera ombyggnationen som krävs för att öppna en psykogeriatrisk enhet inom  

någon av de befintliga VO-boendena under året 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet café Hedgården kostar ca 150 tkr. Kostnaderna för ombyggnation av personal-

utrymmen vid Enens vård-och omsorgsboende samt för ombyggnation av psykogeria-

trisk enhet finns ej ännu att tillgå.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga tilltänkta konsekvenser då beslutet ej berör barn och ungdomar. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att revidera projektplanen för projektet Café Hedgården enligt styrgruppens förslag, 

 

att anta omfördelning av investeringsmedel enligt förslag, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till hur caféverksamheterna ska drivas 

på samtliga vård- och omsorgsboendena i Gällivare kommun. 

 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll projektgrupp Hedgårdens café 2014-10-15 

2. Protokoll styrgrupp Hedgårdens café 2014-10-29 

3. Skiss över ombyggnation Hedgårdens café och konferensrum 

4. Kostnadsberäkning avseende Hedgårdens café och konferensrum 

5. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 7. 

 

Yrkande 

Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav) 

 

att ärendet återremitteras och kompletteras med tidigare bakgrundsmaterial, 

 

att referensgruppen kommunala pensionärsrådet blir informerad om ärendet, innan  

beslut i socialnämnden tas avseende caféverksamheten Hedgården. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Valborg Fältholm m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Valborg Fältholm m fl förslag.  
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 Sn/2015:21 -042 

 

§ 33 

Årsredovisning i egen nämnd  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att Socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2014 och över-

lämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag underskott om 3 740 tkr av drift-

budgeten, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 

687 tkr av investeringsbudgeten, till 2015. 

 

Bakgrund 

Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, 

årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv& utveck-

lingsområden. Årligen sammanfattas även Socialnämndens måluppfyllelse utifrån den 

tagna verksamhetsplanen som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

 

Socialnämndens årsredovisning avseende driftbudget 2014 uppvisar ett underskott på  

3 740 tkr. 

 

Socialnämnden begär att få kompletteringsbudgetera 687 tkr av investeringsbudgeten. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-02-05 § 8 att lämna ärendet öppet till 

socialnämndens sammanträde 2015-02-17. 

 

Christina Hansson, kvalitetsutvecklare informerade kl. 10.35-11.00. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta: 
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att Socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2014 och över-

lämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag underskott om 3 740 tkr av drift-

budgeten, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 

687 tkr av investeringsbudgeten, till 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens årsårsredovisning 2014 uppdelad i; 

1. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2014. 

2. Socialnämndens fördjupade måluppfyllelse 2014. 

3. Socialnämndens kompletteringsbudget 2014 till 2015. 
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 Sn/2014:141 -012 

 

§ 34 

Uppföljning av intern kontroll för 1 januari till 31 december 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2014. 

 

Bakgrund 

För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 

arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 

 

Socialnämnden har upprättat internkontrollplan för 2014-2016 som omfattar uppföljning 

av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, ekonomisk uppföljning, 

uppföljning av nämndens ärenden samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten. 

 

Uppföljning av intern kontroll omfattar delåret 1 januari till 31 augusti. 

 

Christina Hansson, kvalitetsutvecklare informerade kl. 11.00-12.10. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2014. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens internkontrollplan 2014-2016. 

2. Uppföljning av socialnämndens internkontroll 2014. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2015-02-05 § 9. 
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 Sn/2014:191 -102 

 

§ 35 

Val av kontaktpolitiker avseende landsbygdsfrågor, en ordinarie representant och 

en ersättare  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse Bror Wennström (mav) till ordinarie representant och Dagmar Nyman (mp) till 

ersättare i landsbygdsrådet. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att utse en ordinarie representant och en ersättare till landsbygds-

rådet. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämnden 2015-01-22 § 16. 

 

Yrkande 1 

Dagmar Nyman (mp) yrkar  

 

att Bror Wennström (mav) utses till ordinarie representant till landsbygdsrådet. 

 

Monica Öjemalm (s) yrkar  

 

att Steve Ärlebrand (s) utses till ordinarie representant i landsbygdsrådet. 
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Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Dagmar Nymans förslag mot Monica Öjemalms förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Dagmar Nymans förslag.  

 

Yrkande 2 

Bror Wennström (mav) yrkar 

 

att Dagmar Nyman (mp) utses till ersättare i landsbygdsrådet. 

 

Monica Öjemalm (s) yrkar 

 

att Steve Ärlebrand (s) utses till ersättare i landsbygdsrådet. 

  

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Monica Öjemalms förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Bror Wennströms förslag.  
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 Sn/2014:187 -102 

 

§ 36 

Val av ordinarie ledamot (s) till socialnämndens allmänna utskott  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att utse Claes Danell (s) till ledamot i socialnämndens allmänna utskott. 

 

Bakgrund 

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

delegera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till 

socialnämnden. 

 

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. 

 

Socialnämnden beslutade 2015-01-22 § 12  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Marina Eriksson (m) och vakant (s) till  

ledamöter i socialnämndens allmänna utskott, 

 

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

vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott, 

 

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

ersättare i socialnämndens allmänna utskott. 

 

Socialnämnden har att utse en ordinarie ledamot (s) till socialnämndens allmänna  

utskott.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

att utse en ordinarie ledamot (s) till socialnämndens allmänna utskott. 

 

Yrkande 

 

Monica Öjemalm (s) yrkar 

 

att Claes Danell (s) utses till ledamot i socialnämndens allmänna utskott. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Monica Öjemalms till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Monica 

Öjemalms förslag.  
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 Sn/2014:188 -102 

 

§ 37 

Val av ordinarie ledamot (s) till socialnämndens sociala utskott  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att Claes Danell (s) utses till ledamot i socialnämndens sociala utskott. 

 

Bakgrund 

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

delegera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till 

socialnämnden. 

 

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. 

 

Socialnämnden beslutade 2015-01-22 § 13  

 

att utse Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Marina Eriksson (m) och vakant (s) till  

ledamöter i socialnämndens sociala utskott, 

 

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

vice ordförande i socialnämndens sociala utskott, 

 

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

ersättare i socialnämndens sociala utskott. 

 

Socialnämnden har att utse en ordinarie ledamot (s) till socialnämndens sociala utskott. 

 

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 
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att utse en ordinarie ledamot (s) till socialnämndens sociala utskott. 

 

Yrkande 

Monica Öjemalm (s) yrkar 

 

att Claes Danell (s) utses till ledamot i socialnämndens sociala utskott. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Monica Öjemalms till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Monica 

Öjemalms förslag.  
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 Sn/2015:10 -027 

 

§ 38 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 

Bror Wennström (mav) och Steve Ärlebrand (s) vill föra följande till protokollet: 

Att tomtmark mot Wassaraälv och f d Q8 Porjusvägen ”öronmärks” för framtida äldre-

boende. Ev. ersättning för Lövberga äldreboende ”trygghetsboende” för Malmbergets 

samhällsomvandlingsprojektet. 

 

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. 

 

Förvaltningschefen Marika Rissanen Korpi informerade från styrgruppsmöte avseende 

det nya äldreboende. 
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 Sn/2015:11 -011 

 

§ 39 

Socialnämndens budgetuppföljning 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Föreligger budgetuppföljning/bokslut för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning/bokslut 2014. 
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 Sn/2015:13 -700 

 

§ 40 

Förvaltningschefens rapport 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marika Rissanen Korpi informerar socialnämnden. 

 

Nyheter på riksnivå: 

Socialstyrelsen ej behandlat klart remissvaren avseende bemanningskraven på SÄBO. 

Utredning avseende betalningsansvarslagen (utskrivningsklara) beräknas färdigställas 

28 februari 2015. 

 

Nyheter på länsnivå: 

Etablering av Beroendecentrum pågår som planerat. Utvecklingssatsningar för 2015 

klar; barn- och unga, brukarmedverkan, handikappomsorg och bättre liv för sjuka äldre. 

 

Nyheter inom förvaltningen: 

Arbetet fortskrider mot resultatstyrd verksamhet. Enheten arbetar aktivt med fram-

tagande av handlingsplan; mål och mått. 
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§ 41 

Ärendeuppföljning 2015  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ändra uppföljningsdatum för avvecklingssamtal till maj 2015, 

 

att ärendet om redovisning till Ivo avseende Lex Sarah utgår, eftersom nämnden fått det 

via delgivning, 

 

att i övrigt lägga ärendet 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  

skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid ett 

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

som stående punkt på socialnämndens sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista 2015. 

  

/ 


