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§ 54 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
 
1.  Sn 2008:86 106 
Återföring från patientnämnden år 2007. 
 
2.  Sn 2008:91 701 
Samordning Malmfältens psykiatri och Gällivare kommun. 
 
3.  Sn 2008:85 103 
Protokoll från Hälsorådets möte onsdagen den 23 januari 2008. 
 
4.  Sn 2008:84 214 
Samråd – Detaljplan för Gällivare 57:17, 57:24 m.fl. (Malmheden) inom Kulleporten i 
Gällivare kommun. 
 
5.  Sn 2008:97 739 
Fråga från länsstyrelsen angående privata vårdgivare inom äldreomsorgen samt svar. 
 
6.  Sn 2008:131 700 
Kf den 3 mars 2008 § 22, projektbalanserad styrning- och verksamhetsutveckling. 
 
7.  Sn 2008:87 023 
Kf den 7 april 2008 §§ 40-41, avsägelse av uppdrag i socialnämnden, Percy Nilsson (s), 
samt fyllnadsval av ordinarie ledamot efter denne. 
 
8.  Sn 2008:46 023 
Kf den 7 april 2008 §§ 38-39, avsägelse av uppdrag i socialnämnden, Sven-Olof Edlund 
(s), samt fyllnadsval av 2:e vice ordförande efter denne. 
 
9.  Sn 2008:133 042 
Kf den 7 april 2008 § 33, årsredovisning 2007. 
 
10.  Sn 2008:132 002 
Kf den 7 april 2008 § 32, ansvarsfrihet för år 2007. 
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11.  Sn 2008:14 012 
Kf den 7 april 2008 § 34, projekt balanserad styrning, finansiering av kvalitetsledare 
med mera. 
 
12.  Sn 2008:103 702 
Ordförandebeslut, yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd. 
 
13.  Sn 2008:102 702 
Ordförandebeslut, yttrande gällande alkoholservering. 
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§ 55 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.  
 
Ekonomienheten 
 
1.    Sn 2008:27  002 
Ned- och avskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan. Avseende omsorgsavgif-
ter, matdistribution, trygghetslarm, avlastningasvgifter. 
 
2.   Sn 2008:27  002 
Ned- och avskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan. Avseende hyror Malm-
backen. 
 
3.   Sn 2008:27  002 
Ned- och avskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan. Avseende hyra, matkost-
nad, omsorgsavgift, förbrukningsartiklar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 080424 § 37. 
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 Sn/2008:101  

 
§ 56 
Redovisning över socialnämndens tillsynsuppdrag år 2007  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta nya inriktningsmål för tillsynen år 2008 vilka innebär 
- att ingen överservering av alkohol skall förekomma på arrangemang eller vid krogar 
och restauranger med serveringstillstånd i Gällivare kommun 
- att inga underåriga skall bli serverade alkohol eller kunna inhandla drycker med alko-
hol på något inköpsställe i Gällivare kommun 
- att ”Branschen” aktivt skall motverka berusningsdrickande på arrangemang och krog-
/restaurangmiljöer inom vår kommun 
- att ingen tobak skall säljas eller överlåtas på något sätt till underåriga (18 år) i Gälliva-
re kommun 
- att socialförvaltningen under året skall ha upprättat ett aktuellt register över alla som 
säljer tobak i Gällivare kommun, 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Redovisning över tillsynen av folköl, krogar/restauranger samt tobak.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta nya inriktningsmål för tillsynen år 2008 vilka innebär 
- att ingen överservering av alkohol skall förekomma på arrangemang eller vid krogar 
och restauranger med serveringstillstånd i Gällivare kommun 
- att inga underåriga skall bli serverade alkohol eller kunna inhandla drycker med alko-
hol på något inköpsställe i Gällivare kommun 
- att ”Branschen” aktivt skall motverka berusningsdrickande på arrangemang och krog-
/restaurangmiljöer inom vår kommun 
- att ingen tobak skall säljas eller överlåtas på något sätt till underåriga (18 år) i Gälliva-
re kommun 
- att socialförvaltningen under året skall ha upprättat ett aktuellt register över alla som 
säljer tobak i Gällivare kommun, 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
1. Redovisning över socialnämndens tillsynsuppdrag för år 2007. 
2. Snau 080424 § 38. 
 
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/2008:111  

 
§ 57 
Ansökan om aktivitetsstöd/föreningsbidrag, Sveriges Pensionärsförbund  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om förhöjt bidrag till SPF Veteranerna med motivering att medel sak-
nas. 
 
Bakgrund 
SPF Veteranerna (Sveriges pensionärsförbund) har sedan 2004 erhållit ett årligt bidrag 
på 50 tkr till framförallt deras hyreskostnad.  
 
SPF ansöker nu om en uppräkning av bidraget pga stigande kostnader för hyra m m. 
 
För 2008 finns endast budgeterat 50 tkr till SPF Veteranerna, varför någon utökning av 
bidrag inte kan komma ifråga.  
 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att avslå ansökan om förhöjt bidrag till SPF Veteranerna med motivering att medel sak-
nas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om aktivitetsstöd/föreningsbidrag. 
2. Snau 080424 § 39. 
 
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/2008:108  

 
§ 58 
Föreningsbidrag 2008  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta fördelningar av föreningsbidrag enligt sammanställningens förslag. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Beslutsunderlag 
1. 2008-års sammanställning av bidragsäskande från sociala föreningar. 
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 Sn/2008:12  

 
§ 59 
Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att en gemensam politisk styrgrupp tillsätts bestående av respektive nämnds arbetsut-
skott, 
 
att socialnämndens arbetsutskott får uppdraget att kontakta BUoK:s arbetsutskott för 
tillsättning av styrgrupp. 
 
att en gemensam grupp för samverkansprocessen tillsätts på ledningsnivå där förvalt-
ningscheferna för soc och BUoK är ansvariga och får mandat att utse vem/vilka från 
respektive förvaltning som skall ingå i ledningsgruppen, 
 
att ledningsgruppen, med vägledning av den nationella strategin för samverkan, får ta 
ställning till de förändringsförslag som aktuell utredning lägger fram och utifrån detta 
precisera hur en gemensam lokal strategi för samverkan kring barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, skall se ut. 
 
Bakgrund 
Under 2006 har socialförvaltningen och BUoK-förvaltningen fått i uppdrag av sina re-
spektive arbetsutskott att se över samordningen av insatser kring barn och unga. Detta 
uppdrag har därefter, utifrån preciserade mål och direktiv, handlagts inom nämnd och 
utredningsfunktionen. Utredning utifrån uppdraget med förändringsförslag på lång och 
på kort sikt har färdigställts i november 2007. 
 
Sammanfattning  
I dag finns några dokument som är ”verktygen” som reglerar samverkan beträffande 
barn och unga i Gällivare. Dessa är ”Samverkansmodell för förskola/skola/pedagogiskt 
resurscentrum och BUP”, ”Gröna bladet” som reglerar samverkan mellan soc, skola och 
polis, skolans ”blankettstöd” för att systematisera insatser samt ”Policy för tobak, alko-
hol och drogförebyggande”. Med dessa dokument som grund så har utredningen kom-
mit fram till att det sker en samverkan på basnivå i verksamheterna som många gånger 
är relations och personbunden. Däremot så saknas samverkan på en övergripande nivå 
mellan förvaltningarna.  
 
När det gäller lagstiftning och nationella direktiv för samverkan så finns det en tydlighet 
i att samverkan skall ske. 1 juli 2003 så infördes i SoL, Skollagen och HSL en lagstad-
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gad skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Efter denna precisering i lagen så har det även tillkommit en nationell strategi för sam-
verkan kring barn och unga. Denna nationella strategi är tänkt som ett stöd för kommu-
nerna vid framtagande av lokala strategier för samverkan.  
 
Den nationella strategin talar om tre områden där kommunerna har att vidareutveckla 
samverkan. Dessa områden handlar om övergripande ledningssamverkan, tidiga insatser 
samt barn med stora sammansatta behov. En övergripande ledningssamverkan är nöd-
vändig för att samverkan på övriga nivåer ska vila på en stabil grund. Tidiga insatser är 
de insatser som sätts in i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling, alltså insatser till 
barn i riskzon. Det måste finnas ett aktivt förhållningssätt i basverksamheterna samt 
rutiner för samverkan kring tidiga insatser. När det gäller barn med stora sammansatta 
behov så menar den nationella strategin att verksamheterna behöver bli bättre på att ”sy 
ihop” insatserna. 
 
Dagens situation i Gällivare sammanfattas utifrån att förvaltningarna jobbar utifrån sina 
”stuprör”, gråzonerna är markanta, de tidiga insatserna är outvecklade, soc och skola har 
olika styrmodeller och definierar sina uppdrag var för sig samt att samverkan till stor del 
är relationsbunden och sker i första hand på verksamhetsnivå. 
 
När det gäller de tidiga insatserna så konstateras att det inte finns några tydliga sådana 
insatser vare sig inom soc eller inom skolan. De ”lågtröskelverksamheter” dit barn och 
ungdomar kan vända sig idag är ungdomsmottagningen, samtalsbyrån och Stack-
en/fritidsledarna. 
 
För att arbeta vidare utifrån målet med utredningen, dvs metoder för förebyggande, mo-
deller för barn i riskzon samt samordning av arbetet mellan soc och skola, så föreslås ett 
antal förändringsförslag på lång sikt och på kort sikt. Förändringsförslagen på lång sikt 
handlar sammanfattningsvis om att i första hand få en struktur för en övergripande sam-
verkan mellan förvaltningarna, för att därefter arbeta vidare med en lokal strategi med 
den nationella strategin som vägledning. Förändringsförslagen på kort sikt handlar bla 
om att ta ställning till huruvida de dokument för samverkan som finns skall hanteras (tas 
bort, finnas kvar, revideras). Vidare handlar förslagen på kort sikt om att förvaltningar-
na skall ”närma sig” varandra genom olika insatser, information utåt, och nya meto-
der/satsningar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att en gemensam politisk styrgrupp tillsätts bestående av respektive nämnds arbetsut-
skott, 
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att en gemensam grupp för samverkansprocessen tillsätts på ledningsnivå där förvalt-
ningscheferna för soc och BUoK är ansvariga och får mandat att utse vem/vilka från 
respektive förvaltning som skall ingå i ledningsgruppen, 
 
att ledningsgruppen, med vägledning av den nationella strategin för samverkan, får ta 
ställning till de förändringsförslag som aktuell utredning lägger fram och utifrån detta 
precisera hur en gemensam lokal strategi för samverkan kring barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, skall se ut. 
 
Beslutsunderlag 
1. BUoK 080408 § 47. 
2. Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
3. Snau 080424 § 40. 
 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag med tillägget att socialnämndens allmänna 
utskott får uppdraget att kontakta Barn, utbildning och kulturnämndens allmänna utskott 
för tillsättning av styrgrupp. 
 
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  

 
§ 60 
Rapport "Borta bra men hemma bäst"  
  
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en sammanställning av samtliga insatser inom 
barn och ungdom, 
 
att sammanställningen redovisas för socialnämnden den 16 oktober 2008. 
 
Bakgrund 
Maria Heldeskog, Catrine Mattsson samt Adham Shagoie informerar. 
 
Beslutsunderlag 
1. ”Borta bra med hemma bäst” – Stöd på hemmaplan till familjer med barn och unga i 
åldern 15-21 år, av Maria Heldeskog. 
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§ 61 
Information från arbetsmiljöverket  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljöverket genomför riktad tillsyn av ordinärt boende under åren 2007-2009. 
Som ett led i denna tillsynsinsats skall de träffa politiker med ansvar för omsorg och 
sociala tjänster. Information och diskussion av/med arbetsmiljöverket, Åsa Sjöström 
Ross.  
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 Sn/2007:44  

 
§ 62 
Socialjouren  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden slår fast om avvikelserapporter fortfarande ska skrivas, samt vad de 
ska mäta.  
 
att socialförvaltningen, i samarbete med räddningstjänsten tar fram formerna för avvi-
kelserapporteringen och att den delges socialnämnden i augusti 2008, 
 
att samtalsstatistik redovisas för socialnämnden en gång per år, 
 
att tillskriva kommunstyrelsen att socialtjänstens del av kommunens hemsida komplet-
teras med information avseende beredskapen utanför ordinarie öppethållande, samt att 
text läggs till som förklarar hur den fungerar (se bilagda textförslag), 
 
att informationen görs lättillgänglig och väl synlig på hemsidan. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Kommunens beredskap att bemöta brådskande socialtjänstärenden inom och utanför 
ordinarie öppethållande har varit under diskussion en längre tid. I början av 2007 utred-
des olika alternativ till hur man kan lösa beredskapen på vardagskvällar/nätter så att 
denna får samma omfattning som helgberedskapen. Den 28 mars 2007 beslutade social-
nämnden ”… att under vardagskvällarna fortsätta med nuvarande form av beredskap via 
räddningstjänsten… att fortsätta med helgberedskap samt den ökade tillgängligheten 
dagtid…” (Gällivare 2007, Protokoll socialnämnden 28 mars). 
 
Den 19 april 2007 inkom Ann-Catrin Hansson (m) med ett ärende till socialnämnden 
innehållande fyra att-satser, bland annat att kommunen behöver göra en övergripande 
utredning av socialtjänstens beredskap, innehållande elva punkter som förslag på utred-
ningsdirektiv.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
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att socialnämnden föreslår service- och tekniknämnden att revidera sekretessavtalet för 
räddningstjänstens larmoperatörer (se bilagda förslag), 
 
att socialnämnden slår fast om avvikelserapporter fortfarande ska skrivas, samt vad de 
ska mäta.  
 
att socialförvaltningen, i samarbete med räddningstjänsten tar fram formerna för avvi-
kelserapporteringen och att den delges socialnämnden i augusti 2008, 
 
att samtalsstatistik redovisas för socialnämnden en gång per år, 
 
att tillskriva kommunstyrelsen att socialtjänstens del av kommunens hemsida komplet-
teras med information avseende beredskapen utanför ordinarie öppethållande, samt att 
text läggs till som förklarar hur den fungerar (se bilagda textförslag), 
 
att informationen görs lättillgänglig och väl synlig på hemsidan, 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning, socialjouren. 
2. Snau 080424 § 43. 
3. Motion angående socialjoursutredning. 
 
Yrkande 1 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att återremittera ärendet i avvaktan på Länsrättens beslut. 
 
Proposition 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslu-
tat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande 2 
Iris Dimitri (v) yrkar att första att-satsen bordläggs i avvaktan på Länsrättens beslut men 
att i övrigt besluta i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
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/2008:100  

 
§ 63 
Verksamhetsplan äldreomsorgen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsplanen för år 2008 i avvaktan på genomförande av styrkort. 
 
Bakgrund 
Verksamhetsplan är det dokument som beskriver de Mål som styr verksamheten inom 
äldreomsorgen samt redovisar vad som är planerat att genomföra under år 2008. 
 
Verksamhetsplanen beskriver vad som integreras i området äldreomsorg. 
 
Verksamhetsplanen är samordnad med budgeten för det aktuella året. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att anta verksamhetsplanen för år 2008 i avvaktan på genomförande av styrkort. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan 2008, äldreomsorgen i Gällivare kommun. 
2. Snau 080424 § 44. 
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 Sn/2008:98  

 
§ 64 
Vård och omsorgsgaranti i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta omsorgsgaranti för 2008 i avvaktan på genomförandet av styrkort. 
 
Bakgrund 
Margareta Wuorinen, Äldreomsorgschef, informerar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämden 
 
att anta omsorgsgaranti för 2008 i avvaktan på genomförandet av styrkort. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vård och omsorgsgaranti, Gällivare kommun, äldreomsorgen.  
2. Snau 080424 § 45.     

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  21 (58) 
 
 2008-05-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2007:164  

 
§ 65 
Avlastningsplatser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att äldreomsorgen fortsätter att erbjuda avlastning för brukare med biståndsbeslut på 
Wassarahem,  
 
att antalet platser för avlastning under sommarperioden utökas med 3 platser på Wasa-
rahem/Älvgården, 
 
att då behov för avlastning finns och Wassarahem inte har tillgång till plats att ”vakant” 
plats på annat boende kan erbjudas för tillfällig avlastning. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har sina avlastningsplatser på korttidsboendet Wassarahem. Wassa-
rahem har 19 platser varav 3 platser är till för avlastning (kontinuerlig). Övriga platser 
är till för dem som inte kan vara hemma i väntan på annat boende eller är i behov av 
mobilisering innan hemgång efter en sjukhusvistelse samt i avvaktan på att bostadsan-
passning genomförs, samt vid behov av akut avlastning. Vid utökat behov av avlast-
ningsplatser har, om inte plats funnits på Wassarahem, även "vakant" plats på ett grupp-
boende används. 
Under perioder då efterfrågan av avlastningsplatser har varit stort, till exempel under 
sommaren, har det varit svårigheter att tilldela avlastning under önskad tid, varför ju-
stering av tid har gjorts. 
Under främst sommarperioden har det framkommit önskemål om korta avlastningsperi-
oder med kort varsel, vilket har varit svårt att tillmötesgå. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att äldreomsorgen fortsätter att erbjuda avlastning för brukare med biståndsbeslut på 
Wassarahem,  
 
att antalet platser för avlastning under sommarperioden utökas med 3 platser på Wasa-
rahem/Älvgården, 
 
att då behov för avlastning finns och Wassarahem inte har tillgång till plats att ”vakant” 
plats på annat boende kan erbjudas för tillfällig avlastning. 
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Beslutsunderlag 
1. Uppföljning/utredning, avlastningsplatser. 
2. Snau 080424 § 46. 
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 Sn/2007:311  

 
§ 66 
Redovisning av kostnader för studier på annan ort  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och jämföra socialnämndens kostnader 
för personkretsen jml LSS vilka studerar på annan ort, specificerad på ungdomar mellan 
16-19 år samt ungdomar över 19 år med aktivitetsersättning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kostnader för studier på annan ort. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkän-
nande till handlingarna. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet med Iris Dimitris förslag 
till beslut.  
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 Sn/2007:227  

 
§ 67 
Semesterplanering för politiker  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering till socialnämndens sammanträde den 12 juni 
2008. 
 
Bakgrund 
Planering inför sommaren av socialnämndens politikers semester. 
 
Beslutsunderlag 
1. Underlag semesterlista. 
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 Sn/2008:55  

 
§ 68 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens rapporter med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport med bilaga, mars 
2. Förvaltningschefens rapport, april 
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 Sn/2008:104  

 
§ 69 
Valärende - Sociala utskottet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att Roland Nirlén (s) väljs som ordinarie ledamot i socialnämndens sociala utskott efter 
Sven-Olof Edlund (s). 
 
Bakgrund 
Ordinarie ledamot i socialnämndens sociala utskott behöver väljas efter Sven-Olof Ed-
lund (s). 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar att Roland Nirlén (s) väljs som ordinarie ledamot i social-
nämndens sociala utskott efter Sven-Olof Edlund (s). 
 
Proposition 
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 
Fältholms förslag till beslut. 
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 Sn/2008:126  

 
§ 70 
Val av två politiker från socialnämnden för medverkan i projekt TAGE:s styrgrupp  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tillskriva projektägaren, Företagarna, behovet av att utöka styrgruppen med ytterliga-
re en politiker från kommunen, 
 
att ovanstående politiker utses från kommunstyrelsen då de varit en av initiativtagarna 
till projektet, 
 
att under förutsättning att kommunstyrelsen medges att utse en ledamot kommer social-
nämnden att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare att ingå i styrgruppen för TAGE 
projektet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat den 11 mars 2008 § 25 att överlämna till service och 
tekniknämnden samt socialnämnden att utse två politiker till att medverka i projekt 
TAGEs styrgrupp. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tillskriva projektägaren, Företagarna, behovet av att utöka styrgruppen med ytterliga-
re en politiker från kommunen, 
 
att ovanstående politiker utses från kommunstyrelsen då de varit en av initiativtagarna 
till projektet, 
 
att under förutsättning att kommunstyrelsen medges att utse en ledamot kommer social-
nämnden att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare att ingå i styrgruppen för TAGE 
projektet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ks 080311 § 25. 
2. Ks 080414 § 70. 
3. Snau 080424 § 51. 
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Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut men med ändringen att tredje att-
satsen får följande lydelse; att under förutsättning att kommunstyrelsen medges att utse 
en ledamot kommer socialnämnden att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare att 
ingå i styrgruppen för TAGE projektet. 
 
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/2008:151  

 
§ 71 
Valärende - Handikapprådet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att Gunnel Eriksson (s) väljs till ordinarie ledamot samt att Tommy Krigsman (ns) väljs 
till ersättare i kommunala handikapprådet. 
 
Bakgrund 
Val av en ordinarie samt en ersättare till kommunala handikapprådet efter Sven-Olof 
Edlund samt Percy Nilsson. 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar att Gunnel Eriksson (s) väljs till ordinarie ledamot samt att 
Tommy Krigsman (ns) väljs till ersättare i kommunala handikapprådet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 
Fältholms förslag till beslut. 
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 Sn/2008:125  

 
§ 72 
Valärende - arbetsgruppen för revidering av det handikappolitiska programmet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att Gunnel Eriksson (s) väljs till ordinarie ledamot samt att Tommy Krigsman (ns) väljs 
till ersättare. 
 
Bakgrund 
Ordinarie ledamot i arbetsgruppen för revidering av det handikappolitiska programmet 
behöver väljas efter Sven-Olof Edlund. 

 
Ersättare i arbetsgruppen för revidering av det handikappolitiska programmet behöver 
väljas efter Percy Nilsson. 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar att Gunnel Eriksson (s) väljs till ordinarie ledamot samt att 
Tommy Krigsman (ns) väljs till ersättare. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 
Fältholms förslag till beslut. 
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 Sn/2008:110  

 
§ 73 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren Nike  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utbetala utvecklingsmedel 300 000 kronor för 2008 till Kvinnojouren Nike i enlighet 
med den summa som Länsstyrelsen beviljat för att starta en kvinnojour i Gällivare, 
 
att från kontot ”bidrag sociala föreningar” bevilja verksamhetsbidrag om 150 000 kro-
nor för 2008 till kvinnojouren Nike. 
 
Bakgrund 
Kvinnojouren Nike har i en skrivelse till socialnämnden 080407 gjort en ansökan angå-
ende verksamhetsbidrag för 2008 om sammanlagt 450 000 kronor. 
Summan baseras på de utvecklingsmedel om 300 000 kronor som beviljats av Länssty-
relsen samt ytterligare 150 000 kronor som söks som verksamhetsbidrag från social-
nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att utbetala utvecklingsmedel 300 000 kronor för 2008 till Kvinnojouren Nike i enlighet 
med den summa som Länsstyrelsen beviljat för att starta en kvinnojour i Gällivare, 
 
att från kontot ”bidrag sociala föreningar” bevilja verksamhetsbidrag om 150 000 kro-
nor för 2008 till kvinnojouren Nike. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om verksamhetsbidrag. 
2. Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren Nike, utredning. 
3. Snau 080424 § 53. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  32 (58) 
 
 2008-05-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2007:319  

 
§ 74 
Information angående åtgärder inför rekryteringen sommaren 2008  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Skriftlig information om åtgärder inför rekryteringen sommaren 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Information angående åtgärder inför rekryteringen sommaren 2008. 
2. Ärende från Ann-Catrin Hansson (m) 2007-12-16. 
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 Sn/2008:2  

 
§ 75 
Budgetuppföljning mars och april 2008  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att vänta med åtgärdsplan tills uppdraget om översyn av personalkostnader inom äldre-
omsorgen är klar. 
 
att tacka för informationen. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden   
 
att vänta med åtgärdsplan tills uppdraget om översyn av personalkostnader inom äldre-
omsorgen är klar, 
 
att tacka för informationen och i övrigt lämna ärendet öppet till socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning mars 2008, redovisning till socialnämnden. 
2. Kommentarer mars 2008. 
3. Snau 080424 § 55. 
4. Kommentarer april 2008. 
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 Sn/2008:112  

 
§ 76 
Budget 2009-2011  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förslag till budget år 2009-2011 med ändringar i prioriteringsordningen. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras av Marie Rydström, ekonom. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram, konsekvensbeskrivning och investeringsobjekt. 
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 Sn/2008:113  

 
§ 77 
Taxor och avgifter - Avgift boende jml 9 § p.8 lagen (SFS 1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade inom socialnämnden för 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats 
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ social-
tjänstförordningen, 
 
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273 kr/mån/ förälder, eller 
 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med 3000 kr/mån av deras 
inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften 
reduceras vid frånvaro över 14 dagar. 
 
Bakgrund 
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem 
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.  
 
För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl § 
20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2008 är 1 273 kr/mån/förälder.  
 
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får 
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för 
den tid de har boende på annan ort. Avgiften får inte överstiga kommens självkostnad 
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för per-
sonliga behov som för närvarande är 1 990 kr/mån (socialbidragsnorm).  
 
Den lägsta aktivitetsersättning som för närvarande utgår är 7 175 kr/mån, varav 30 % är 
skattepliktigt. Möjlighet finns även får dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boen-
det på hemorten. 
 
Avgiften for mat, hyra m m kan antingen sättas som ett månadsbelopp på  
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3 000 kr och då följer avgiften socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade 
gymnasielever (RH-anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elev-
hem. Avgiften blir då lika stor för alla. 
 
Avgiften kan även utgå med ett procentuellt belopp av den totala inkomsten, förslagsvis 
max 40 %, för att garantera de med lägst inkomst tillräckliga medel till personliga be-
hov. Avgiften blir då beroende på inkomst, dock måste den korrekta inkomsten årligen 
inhämtas. 
 
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras 
vid frånvaro över 14 dagar. Tas denna avgift ut blir den årliga intäktsökningen ca  
40 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
 
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats 
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ social-
tjänstförordningen, 
 
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273 kr/mån/ förälder, eller 
 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med antingen 3000 kr/mån 
eller 40 % av deras inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är 
juni – aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 dagar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avgift boende jml 9 § 8 p lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade inom socialnämnden för 2008, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av 
kommunfullmäktige 070827 § 149. 
2. SOSFS 2006:1 Avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem. 
3. Snau 080424 § 57 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  37 (58) 
 
 2008-05-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:114  

 
§ 78 
Taxor och avgifter - Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom 
socialtjänsten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m m. 
 
Bakgrund 
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal. 
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger 
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras resp förvaltning. Ingen 
kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen. 
 
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min. Någon höj-
ning av avgiften har inte skett sedan starten 1995. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m m. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom socialtjänsten, gällande 
fr.o.m. 080101, fastställd av kommunfullmäktige 070827 § 148. 
2. Snau 080424 § 58. 
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 Sn/2008:115  

 
§ 79 
Taxor och avgifter - Avlastningsavgift inom socialnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn. 
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhö-
rig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader. Avlastningsplats kostar 90 kr/dygn och 
avgiften är oförändrad från föregående år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn. 
 
Beslutsunderlag 
1. Avlastningsavgift inom socialnämnden, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av kom-
munfullmäktige 070827 § 145. 
2. Snau 080424 § 59. 
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 Sn/2008:36  

 
§ 80 
Taxor och avgifter - Färdtjänsttaxa inom socialnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att införa maxtaxa för färdtjänstresor inom kommunen, 
  
att maxtaxan är 100 kr/enkel resa per person,  
 
att taxan följs upp och redovisas i sin helhet för socialnämnden i juni 2009. 
 
Bakgrund 
Färdtjänsttaxan har återremitterats p.g.a. att nuvarande taxa slår orättvist mot boende på 
landsbygden. Den nya färdtjänsttaxan som trädde i kraft den 1 januari 2008 innebär att 
boende på landsbygden kan få betala 150 kr eller mer för att ta sig in till tätorten vilket 
motsvarar en 100 % höjning jämfört med gamla taxan när beställningen av resan skedde 
dagen före eller resenären samåkte. 
 
Förslag till beslut 
 
att införa en max taxa för färdtjänstresor inom kommunen, 
 
att nämnden tar beslut om nivån på max taxan. 
 
Beslutsunderlag 
1. Komplettering till Taxor och avgifter Färdtjänsttaxa inom socialnämnden 2008. 
2. Färdtjänsttaxa utredning 
3. Färdtjänsttaxa inom socialnämnden, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av kommun-
fullmäktige 070827 § 150. 
4. Snau 080424 § 60. 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar att socialnämnden beslutar att införa maxtaxa för färdtjänst-
resor inom kommunen, att maxtaxan är 100 kr/enkel resa per person samt att taxan följs 
upp och redovisas i sin helhet för socialnämnden i juni 2009. 
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Proposition 
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 
Fältholms förslag till beslut. 
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 Sn/2008:117  

 
§ 81 
Taxor och avgifter - Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppbo-
ende  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av av-
gift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till 
190 kr/månad.  
 
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med 
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för 
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten 
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte behö-
va köpa dessa artiklar.  
 
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar 
avgiftens storlek. 
 
100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer, avgiften är oförändrad från före-
gående år. 
 
Till förbrukningsartiklar räknas bl a toalettpapper, toaborste, glödlampor, tvättlappar, 
handskar, rengöringsmedel och städutrustning. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån. 
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Beslutsunderlag 
1. Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, gällande fr.o.m. 
080101, fastställd av kommunfullmäktige 070827 § 144. 
2. Snau 080424 § 61. 
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 Sn/2008:118  

 
§ 82 
Taxor och avgifter - Kostavgift för 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta reduceringsreglerna men att lämna kostavgifterna oförändrade från föregående 
års taxa. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 512 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.  
 
Kostavgiften har varit oförändrad sedan maxtaxan infördes 2002 enligt följande och 
baseras på självkostnadsprincipen; 
 
Boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 512 kr/mån                                             
Matservering på servicehus                                       35 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                         50 kr/dygn 
Frukost 25 kr/portion 
Mellanmål/fika                10 kr/portion 
Kvällsmål    15 kr/portion                
Matdistribution (leverans till eget boende)                  33 kr/portion                                     
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1. 

 
Inför 2008 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget höjts med drygt 8 % 
och ytterligare motsvarande höjningar har aviserats inför 2009. Av den anledningen ser 
sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna med 8 % för att möta Matlagets 
kostnadsökning. 
 
Med en 8%-ig höjning av samtliga kostpriser, blir avgifterna följande; 
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Boende inom särskilda boendeformer (helpension)  2 712 kr/mån       
Matservering på servicehus                                         38 kr/portion        
Korttidshem (omsorgen)                                              54 kr/dygn 
Frukost 27 kr/portion 
Mellanmål/fika   11 kr/portion 
Kvällsmål    16 kr/portion 
Matdistribution (leverans till eget boende)                   36 kr/portion        
 
I jämförelse med 4 andra norrbottens kommuner ligger vi i mitten efter den föreslagna 
höjningen, se bilaga 1. 
 
REDUCERINGSREGLER 
 
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånva-
ro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från 1:a dagen. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta reduceringsreglerna men att lämna kostavgifterna oförändrade från föregående 
års taxa. 

 
Beslutsunderlag 
1. Kostnadsjämförelse av kostavgifter. 
2. Kostavgift för 2008, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av kommunfullmäktige  
070827 § 143. 
3. Snau 080424 § 62. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  45 (58) 
 
 2008-05-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:119  

 
§ 83 
Taxor och avgifter - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20 
år. 
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den fun-
nits sedan 1995. Under 1998 sammanfördes familjerådgivningen med tjänsten som so-
cialrådgivare, som tidigare varit placerad vid missbruksenheten. Syftet med familjeråd-
givningen var att ha en öppen verksamhet dit kommunens invånare kunde vända sig när 
de kände behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det var ett relations-
problem eller inte. 
 
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60 
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psy-
kologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för 
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift. 
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20 
år. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av 
kommunfullmäktige 070827 § 147. 
2. Snau 080424 § 63. 
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 Sn/2008:120  

 
§ 84 
Taxor och avgifter - Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) socialnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350 
kr, 
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över ”Tobaksla-
gen” från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom Socialnämnden.  
 
Överflyttningen medför samordningsvinster för kommunen i sin helhet enligt följande: 
 
En tydligare helhetssyn över folkhälsoförebyggande frågor, exempelvis över de två kan-
ske viktigast områdena, tobak och alkohol som då placeras under samma funktion i so-
cialförvaltningen. 
 
Det skulle också förenkla kontakterna till kommunen för näringsidkare som säljer alko-
holhaltiga drycker, tillika ofta är desamma som säljer tobaksvaror och som då skulle 
bara behöva ha en myndighetskontakt i kommunen. 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmäl-
ningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är socialnämn-
den i Gällivare kommun. 
 
2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 
med tobaksvaror. 
 
3 § Avgift tas inte ut för – Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad 
och inte heller för – Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut enligt 
tobakslagen överklagas. 
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4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa an-
givna fasta avgifter och timavgiften med en procent-sats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret.  
 
 
Avgiftsbelopp 
 
5 § För handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 
350 k. Avgiften är beräknad efter självkostnads-principen. 
 
6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.  
Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timavgiften faktureras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen. 
 
Nedsättning av avgift  
 
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbeho-
vet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
8 § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas inte 
på avgiften. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350 
kr, 
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) socialnämnden, gällande fr.o.m. 
080101, fastställd av kommunfullmäktige 070827 § 151. 
2. Snau 080424 § 64. 
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 Sn/2008:121  

 
§ 85 
Taxor och avgifter - Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.  
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning sak kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens 
larmcentral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra 
funktioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m. 
 
Motsvarande larm finns i servicehus och är då kopplat till personalen.  
Förvaltningens kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med 
larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning. 
    
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1. 
 
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för 
trygghetslarm. Avgiften är oförändrad från föregående år. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av 
kommunfullmäktige 070827 § 146. 
2. Snau 080424 § 65. 
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 Sn/2008:122  

 
§ 86 
Taxor och avgifter - Vårdavgift/Omsorgsavgift för år 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa , uppdelningen av den 
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reducerings-
reglerna. 
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer eller har anhörigvård betalar mellan 0 kr och 
maxbeloppet, beroende på inkomst och bostadskostnad. För 2008 är maxbeloppet 1 640 
kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2% av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat till 
600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad 
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier 
måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 8% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, 7 dagar i veckan. 

Vårdtyngd 5 = 9% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  

REDUCERINGSREGLER 

Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast  
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en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 

Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på 
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är 
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlast-
ning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället. 

Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, un-
der förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa , uppdelningen av den 
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reducerings-
reglerna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vårdavgift/omsorgsavgift för år 2008, gällande fr.o.m. 080101, fastställd av kom-
munfullmäktige 070827 § 142. 
2. Snau 080424 § 66. 
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 Sn/2008:124  

 
§ 87 
Ansökan om nya kläder till PRO-kören  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att PRO:s samorganisation i Gällivare erhåller 10.000 kr som engångsanslag med anled-
ning av ansökan från PRO-föreningen i Gällivare angående körkläder,  
 
att anslaget skall riktas till kulturella aktiviteter, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för kulturella aktiviteter riktade mot 
särskilda boenden samt att riktlinjerna presenteras på socialnämndens sammanträde den 
16 oktober 2008. 
 
Bakgrund 
PRO-kören inom PRO-föreningen i Gällivare ansöker om bidrag till nya kläder för de 
26 medlemmarna och musikerna i kören. En sömmerska har kontaktats och den totala 
kostnaden för kläderna beräknas uppgå till 23.600 kronor. 
 
Kören uppträder ca en gång per månad på bland annat Enens anhöriglokal, Älvgården 
och Hedgården och är väldigt uppskattade av pensionärerna. Kören har under många år 
bedrivit verksamhet inom de olika äldreboendena/servicehusen gratis, där socialförvalt-
ningen är huvudman. Styrelsen i PRO Gällivare tycker därför att det är lämpligt att so-
cialförvaltningen står för kostnaderna för de nya kläderna till kören.  
 
Förslag till beslut 
 
att ställa sig positiv till PRO-kören inom PRO-föreningen Gällivare samt övriga före-
ningar/aktörers aktiviteter runtom på äldreboendena/servicehusen, men att avslå ansö-
kan då det ej finns utrymme i budgeten för ytterligare bidrag till PRO. 

 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från PRO kören inom PRO-föreningen Gällivare. 
2. Utredning. 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns), Tycko Lehto 
(v) samt Iris Dimitri (v) att PRO:s samorganisation i Gällivare erhåller 10.000 kr som 
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engångsanslag med anledning av ansökan från PRO-föreningen i Gällivare angående 
körkläder, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för kulturella aktiviteter  
 
riktade mot särskilda boenden samt att riktlinjerna presenteras på socialnämndens sam-
manträde den 16 oktober 2008. 
 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att det tilläggs att anslaget skall riktas till kulturella akti-
viteter. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut mot Ann-Catrin Hanssons 
förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har 
beslutat i enlighet med Valborg Fältholms m.fl. och Ann-Catrin Hanssons förslag till 
beslut. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  53 (58) 
 
 2008-05-15 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2007:235  

 
§ 88 
Riktlinjer avseende samverkan mellan socialförvaltningen och barn-, utbildning och 
kulturförvaltningen angående möjlighet till fler timmar än lagen medger i förskole-
verksamhet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att tillskriva barn- ungdom- och kulturnämnden behovet av att återuppta diskussionen 
om riktlinjerna eftersom de inte är samstämmiga, 
 
att uppdra till socialnämndens presidium att kontakta barn- ungdom- och kulturnämn-
dens presidium i syfte att utarbeta ett förslag på samstämmiga riktlinjer. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 3 april 2008 § 46 att delgivningsärende punkt 3 från soci-
alnämndens sammanträde den 21 februari 2008 åter skall tas upp för behandling i 
nämnden.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tillskriva barn- ungdom- och kulturnämnden behovet av att återuppta diskussionen 
om riktlinjerna eftersom de inte är samstämmiga, 
 
att uppdra till socialnämndens presidium att kontakta barn- ungdom- och kulturnämn-
dens presidium i syfte att utarbeta ett förslag på samstämmiga riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
1. BUoK 071218 § 206. 
2. Sn 071011 § 111. 
3. Sn 080403 § 46. 
4. Snau 080424 § 67. 
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§ 89 
Information från träffen med personalutskottet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens ordförande samt vice ordförande informerar. 
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§ 90 
Information från träffen med demensföreningen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Sven-Olof Edlund (s), Iris Dimitri (v) och Bo Skoogberg (m) informerar från träffen 
med demensföreningen. 
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 Sn/2007:243  

 
§ 91 
Angående Lövberga  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att betala 133 356 kr för ovanstående perioder avseende mellanskillnaden för blockför-
hyrningen och summan som skidgymnasieeleverna betalt. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har tydligen en muntlig överenskommelse med TOP bostäder om 
att betala mellanskillnaden för den summa som socialförvaltningen skall betala enligt 
blockförhyrningen och den summa som skidgymnasieeleverna betalt. Följande fakturor 
återstår att betala: 
 
- en obetald faktura på 46 812 kr för perioden 070101-070731 
- en faktura på 36 060 kr för perioden 070801-071231 
- en faktura på 50 484 kr för perioden 080101-080731 
 
Det totala beloppet blir då 133 356 kr och får belasta socialnämnden centralt under 
gemensam verksamhet, ansvar 702. I och med detta upphävs beslutet från socialnämn-
den 2007-10-11 § 115 om att kostnaderna för mellanskillnaden inte skall betalas. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att betala 133 356 kr för ovanstående perioder avseende mellanskillnaden för blockför-
hyrningen och summan som skidgymnasieeleverna betalt. 
 
Beslutsunderlag 
1. Brev med bilagor 080222 från Märit Palo, TOP bostäder AB, angående Lövberga. 
2. Sn 071011 § 115. 
3. Brev med bilaga 070823 från Märit Palo, TOP bostäder AB, angående lägenheter. 
4. Snau 080313 § 27. 
5. Sn 080403 § 45. 
6. Snau 080424 § 69. 
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 Sn/2008:127  

 
§ 92 
Kartläggning av möjligheten att utveckla arbetet med "våld i nära relationer" i Gäl-
livare  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Rapport av samtalsbyrån med familjerådgivning i samverkan med Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ. Rapporten presenteras på sammanträdet av Lena Cederqvist och Margareta 
Edwardsson. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av möjligheten att utveckla arbetet med ”våld i nära relationer” i Gälli-
vare. 
2. Snau 080424 § 71. 
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§ 93 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.  
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Information om avlastning Sn/2007:164 
 

Socialförvaltningen  Sn 080515 
 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisningen 

Socialför-
valtn/familjerätten 

Redovisning-
en 2008 

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

Eva Johansson-Saadio Redovisning-
en 2008 

Fulltständig handlingsplan för missbruks-
vården Sn/2007:43 

Socialförvaltningen Sn Sept 2008 

Socialjouren Sn/2007:44 Nämnd och utredning  Sn 080515 

Långtidsrekrytering Personalenheten Sn 080515 

Semesterplanering för politiker Socialnämnden Sn 080515 

Hedgårdens samlingslokal Marianne Jonsson Sn Aug 2008 

Besök av föreståndaren för Moskojärvi  Sn 081016 

Information och uppföljning Projekt 
TAGE 

 Sn januari 
2009 

Nya riktlinjer för färdtjänst Socialförvaltningen Sn 080612 

Analys och åtgärdsplan avseende kost-
nadsökning inom öppen hemtjänst i Gälli-
vare 

Socialförvaltningen Sn 080612 

 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


