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§ 114 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med information angående delgiv-
ning 5, Cirkulär 08:54 – Program för hållbar jämställdhet, till socialnämndens samman-
träde torsdagen den 25 september 2008, 
 
att i övrigt lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
 
1.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:5 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2008. 
 
2.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:38 – Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6§ socialtjänstlagen. 
 
3.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:47 – Timbelopp för LASS år 2009. 
 
4.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:53 – Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funk-
tionsnedsättning som studerar vid folkhögskola. 
 
5.  Sn 2008:1 /100 
Cirkulär 08:54 – Program för hållbar jämställdhet. 
 
6.  Sn 2008:189 /730 
Kommunförbundet norrbotten, sammanträdesprotokoll 080612 § 187 – Gemensamma 
riktlinjer inom området medicinsk tekniska produkter. 
 
7.  Sn 2008:188 /750 
Kommunförbundet norrbotten, sammanträdesprotokoll 080612 § 179 – Ersättningar och 
villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. 
 
8.  Sn 2008:190 /701 
Sveriges kommuner och landsting, styrelsens beslut nr 5 – Ökad IT-samverkan mellan 
kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter. 
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9.  Sn 2008:84 /214 
Samråd – Detaljplan för GOJAN 15 inom kv. Gojan i Gällivare kommun. 
 
10.  Sn 2008:84 /214 
Detaljplan för terminalområdet vid Gällivare flygplats samt upphävande av del av de-
taljplan för Gällivare flygplats Lapland Airport. 
 
11.  Sn 2008:84 /214 
Utställning för del av fastigheten Dundret 5:4, LIIKAVAARABACKEN, DUNDRET 
FJÄLLANLÄGGNING, Gällivare kommun. 
 
12.  Sn 2008:183 /049 
Ks 080602 § 119 – Hyra av lokal för LSS-boende på Granbacka, hyresvärd Top bostä-
der AB. 
 
13.  Sn 2008:177 /023 
Kf 080526 § 74 – Fyllnadsval av ordinarie ledamot i socialnämnden. 
 
14.  Sn 2008:178 /023 
Kf 080526 § 75 – Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden. 
 
15.  Sn 2008:187 /007 
Gällivare kommuns inventariehantering av främst konstsamlingen. 
16.  Sn 2007:44 /700 
Dom från Länsrätten i Norrbottens län angående laglighetsprövning enligt kommunalla-
gen. 
 
17.  Sn 2008:185 /605 
Elever inom gymnasiesärskolan som väljer att läsa på annan ort. 
 
18.  Sn 2008:162  /735 
Komplettering av svar Hedgården, Löwberga, Älvgården. 
 
19.  Sn 2008:186 /701 
Inrapportering till Länsstyrelsen; Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och IFO. 
 
20.  Sn 2008:180 /702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd. 
 
21.  Sn 2008:181 /702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd. 
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22.  Sn 2008:179 /702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, yttrande angående utökat serveringsområde. 
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 Sn/2008:2  

 
§ 115 
Budgetuppföljning juli  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras av Marie Rydström, ekonom, på socialnämndens sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommentarer juli 2008. 
2. Snau 080814 § 88. 
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 Sn/2008:195  

 
§ 116 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på 
socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”.  Punkten på dagord-
ningen är avsedd för eventuell information från representanter från de kommunala rå-
den. 
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 Sn/2008:81  

 
§ 117 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att alla ordinarie ledamöter i socialnämnden får möjlighet att gå utbildningen ”Arbets-
miljöansvar i kommuner – Om förtroendevaldas arbetsgivarroll”. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att alla ordinarie ledamöter i socialnämnden får möjlighet att gå utbildningen ”Arbets-
miljöansvar i kommuner – Om förtroendevaldas arbetsgivarroll”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till utbildning ”Arbetsmiljöansvar i kommuner-Om förtroendevaldas arbets-
givarroll”. 
2. Snau 080814 § 90. 
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 Sn/2007:135  

 
§ 118 
Hedgårdens samlingslokal  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Uppföljning av ärendet ”Hedgårdens samlingslokal”. Ärendet föredras på sammanträdet 
av Marianne Jonsson, förvaltningschef. 
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 Sn/2008:55  

 
§ 119 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom ram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga funna. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport 080805. 
2. Snau 080814 § 91. 
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 Sn/2008:191  

 
§ 120 
Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar (UPP)  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar, 
 
att utse Roland Nirlén (s) till ordinarie ledamot samt Iris Dimitri (v) till ersättare, som 
representanter till den politiska referensgruppen, 
 
att en tjänsteman utses från verksamheten som är knuten till UPP/UF. 
 
Bakgrund 
Den 1 oktober 2007 beslutade KF att ett utredningsuppdrag ska göras angående ”förslag 
och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En arbetsgrupp har tillsatts 
med tjänstemän från NoU och BuoK samt representanter från Ungdomsrådet och elev-
råden. Arbetsgruppen har tittat på syftet, arbetssätt, mål, roller, ansvar, genomförande-
fas, uppföljning, utvärderingsfas och budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av an-
slag inom befintliga budgetramar. 
 
Utredning 
Årsbudget för UPP/UF 410.000 per år (10.000 kr till UF-dagarna och 400.000 till UPP) 
 
Inarbetas i budget fr.o.m. 2009 och framåt  Budgetansvaret 
Ungdomsfullmäktige  60 000  ks 
Ungdomsrådet  50 000  ks 
Kulturens ungdomspolitiska 50 000  BuoK 
KF:s medel för oförutsedda behov    150 000  kf 
Omfördelning från sportlovskortet    100 000  ks 
  Totalt: 410 000 
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Förslag till beslut 
 
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar, 
 
att utse en politiker från nämnden som representant till den politiska styrgruppen, 
 
att en tjänsteman utses från verksamheten som är knuten till UPP/UF. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag och arbetsmodell för det framtida ungdomsfullmäktige. 
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 Sn/2008:193  

 
§ 121 
Nämndens styrkort 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta socialnämndens utarbetade styrkort med följande ändringar; 
 
att under perspektivet ”Tillväxt och utveckling” ändra mål och måttet ”90%  av våra 
samverkanspartners ska anse att vi har rätt och tydlig information om SN ansvarsområ-
de-2009-12-31” till ”90% av våra samverkanspartners ska anse att vi har tydlig informa-
tion om SN ansvarsområde – 2009-12-31”, 
 
att under perspektivet ”Medborgare” ändra den kritiska framgångsfaktorn ”tydlig an-
svarsfördelning i myndighetsutövningen” till ”tydlig ansvarsfördelning och god kvalitet 
i myndighetsutövningen”, 
 
att under perspektivet ”Intern effektivitet” stryka den kritiska framgångsfaktorn ”verk-
samhetsprocessen tillämpas” samt tillhörande mål och mått, 
 
att under perspektivet ”Intern effektivitet” tillägga en kritisk framgångsfaktor benämnd 
”systematiskt kvalitetsarbete” samt mål och mått ”socialtjänstprocessen i full drift 2009-
06-01” , ”nämndsprocessen i full drift 2009-06-01” och ”ledningssystem utvecklat 
2009-12-31”. 
 
Uppdrag 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Projekt balanserad och styrning och verksamhetsutveckling har i 
uppdrag att genomföra balanserad styrning med styrkort som verktyg. Samtliga nämn-
der och bolag skall arbeta fram sina styrkort som formellt beslutas och färdigställs under 
hösten 2008.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verk-
tyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för 
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. 
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Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategis-
ka/övergripande styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan 
gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att antaga nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Lång-
siktigt skall de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som 
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts 
styrkortet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
 
att anta socialnämndens utarbetade styrkort. 
 
Beslutsunderlag 
1. Styrkort. 
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 Sn/2008:192  

 
§ 122 
Anbud textilförsörjning för särskilt boende  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anbudet angivet av Samhall AB/Jokkmokkstvätten, Jokkmokk antas och att upphand-
lingskontrakt tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådant begärs 
att förvaltningsdomstol inte förordnad om åtgärd enligt 16 kap 2§ LOU.  
 
att avtalstiden bestäms till: 2008-10-01 – 2010-09-30, 2 år med möjlighet till 1 års förläng-
ning. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal avseende rubr med Samhall/Jokkmokkstvätten löper ut 2008-09-30 och vi 
har infordrat anbud för ett nytt avtal enligt bifogat förfrågningsunderlag. Underlaget med 
systemkrav och artikelsortiment är fastställt efter samråd med verksamhetsledningen . 
 
Anbudsinbjudan har skett enligt gällande regler; annonsering i en allmänt tillgänglig data-
bas 
(Anbudsjournalen) samt i lokala media. 
 
Följande har erhållit förfrågningsunderlaget. 
Samhall/Jokkmokkstvätten   , Jokkmokk 
Textilservice i Boden AB   , Boden 
Opic    , Linköping 
Mercell Svenska AB   , Göteborg 
Berendsen Textilservice AB  , Skellefteå 
 
Anbud har inkommit enligt nedan. 
 
Samhall/Jokkmokkstvätten 
Textilservice i Boden AB 
 
Sammanställning samt utvärdering av de inkomna anbuden redovisas i "Sammanställning-
utvärdering anbud textilförsörjning för särskilt boende." 
 
Av utvärderingen framgår att det ekonomiskt föredelaktigaste anbudet är avgivet av 
Samhall AB/Jokkmokkstvätten, Jokkmokk. 
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Årskostnaden med anbudet från samhall AB/Jokkmokkstvätten beräknas ökas med ca 70% 
jämfört med nuvarande avtal. En orsak till ökad årskostnad bedöms vara transportkostna-
derna med kraftigt ökade drivmedelspriser samt ökade kostnader för inköp av artiklar 
(tvättgods). 
 
Förslag till beslut 
 
att anbudet angivet av Samhall AB/Jokkmokkstvätten, Jokkmokk antas och att upphand-
lingskontrakt tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådant begärs 
att förvaltningsdomstol inte förordnad om åtgärd enligt 16 kap 2§ LOU.  
 
att avtalstiden bestäms till: 2008-10-01 – 2010-09-30, 2 år med möjlighet till 1 års förläng-
ning. 
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 Sn/2008:199  

 
§ 123 
KPB (Kostnad per brukare) - Jämförelsemodell för kostnads- och individbaserad 
uppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anmäla sitt intresse att delta i projektet ”kostnad per brukare”, 
 
att en uppföljning sker till socialnämndens sammanträde i januari 2009. 
 
Bakgrund 
Kostnad per brukare (KPB) är enkelt uttryckt en metod för hur man kopplar ihop olika 
insatser med kostnader och de individer som fått del av insatserna. Datafångsten möj-
liggör en beskrivning av vårdkonsumtionen; summan av en individs insatser och där-
med ge svar på frågan: vem, får vad, till vilken kostnad. KPB bygger alltså på individ-
data, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas 
och utgöra grunden för uppföljning ur olika dimensioner. Till de verksamhetsområden 
som skall redovisas under äldre- och handikappomsorg hör alla insatser som kommu-
nerna har ansvar för och som riktar sig till äldre och funktionshindrade. 
 
KPB ger kommunen möjlighet till: 
 
• förbättrat underlag för beslutsfattare 
• förbättrat underlag för resursfördelning 
• Fler dimensioner att följa upp i, vilket bättre följer utvecklingen och förskjutningen av 
behov inom målgrupper 
• Uppföljning som utgår från brukaren och följer vilken vård- och omsorg som ges till 
olika målgrupper 
• Genom att samordna kostnader och insatser på brukarnivå underlättas beskrivningen 
av behov, effektivitet och kvalitet, vilket leder till en mer förbättrad information för 
utveckling av verksamheten 
• Förbättrad kvalitet och enklare insamling till Räkenskapsammandrag (RS) 
• Underlätta leverans av individstatistik till Socialstyrelsen 
• Gemensamma termer och begrepp för uppföljning av kommunal äldre- och 
handikappomsorg 
• Bättre struktur av grunddata i ekonomi- och verksamhetssystem 
• Tydligare nyckeltal för interna och externa jämförelser 
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Modellen är framtagen av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i sam-
arbete med Borlänge kommun. Idag har ca 45 kommuner startat sitt arbete med KPB. 
Målet är att alla Sveriges kommuner levererar individbaserad kostnadsdata till en 
gemensam KPB-databas. Att KPB utgör grunden för jämförande analyser, att KPB-data 
är användbart i den fortsatta utvecklingen av öppna jämförelser och att individbaserad 
kostnadsdata kan knytas ihop över huvudmannagränserna. 
 
Kostnaderna beräknas under 2008 vara ca 150 tkr, (införande och implementering).  
Personella insatserna i samband med införandet beräknas för ekonom och projektledare 
till ca 7-10 dgr förutom detta behöver utsedda ansvariga för verksamheterna sätta sig in 
i modellen. Från och med 2009 är kostnaden 20 tkr per år för analys och support. Infö-
randet beräknas starta i slutet på september 2008. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att socialnämnden anmäler sitt intresse att delta i projektet ”kostnad per brukare”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kostnad per brukare (KPB) – Jämförelsemodell för kostnads- och individbaserad 
uppföljning, Sveriges Kommuner och Landsting. 
2. Snau 080814 § 98. 
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§ 124 
Information från försörjningsenheten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna, 
 
att arbetsledaren för Försörjningsenheten återkommer till socialnämnden i mars 2009 
avseende information om uppföljning samt statistik rörande försörjningsstödet.  
 
Bakgrund 
Lars Nilsson, samordnare AMA/försörjning, informerar om försörjningsenheten på so-
cialnämndens sammanträde. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  20 (24) 
 
 2008-08-28 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:57  

 
§ 125 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppföljningen av former för avvikelserapportering flyttas till socialnämndens sam-
manträde den 25 september 2008. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisningen 

Socialför-
valtn/familjerätten 

Redovisning-
en 2008 

Information från ungdomsrådet Ungdomsrådet Hösten 2008 
Analys av äldreguiden Äldreomsorgschef 

Controller 
Hösten 2008 

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

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Controller 

Hösten 2008 

Hedgårdens samlingslokal Marianne Jonsson Sn 080828 
Former för avvikelserapportering Socialförvaltningen och 

Räddningstjänsten 
Sn 080828 

Fulltständig handlingsplan för missbruks-
vården Sn/2007:43 

Socialförvaltningen Sn 080925 

Nya riktlinjer för färdtjänst Socialförvaltningen Sn 080925 
Riktlinjer externa kulturella aktiviteter 
riktade mot särskilda boenden 

Socialförvaltningen Sn 081016 

Sammanställning av samtliga insatser 
inom barn och ungdom Sn/2008:99 

Socialförvaltningen Sn 081016 

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

Äldreomsorgschef Sn 081016 

Uppföljning Plusjobbare Äldreomsorgschef Sn 081218 
Information och uppföljning Projekt 
TAGE 

 Sn Jan 2009 

Uppföljning Utskrivningsklara Äldreomsorgschef Sn Feb 2009 
Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn Juni 2009 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att uppföljningen av former för avvikelserapportering flyttas till socialnämndens sam-
manträde den 25 september 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 080814 § 99. 
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 Sn/2008:200  

 
§ 126 
Ombyggnation av kök på hedgården  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
att anvisa 700.000 kronor till projekt 510.46 ”Ombyggnation kök Hedgården” med an-
svar 1265, 
 
att anslaget anvisas ur 2008 års investeringsreserv, projektkonto 899.01 med ansvar 80. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
2004 i oktober gjorde miljökontoret ett besök på Hedgården med anledning av ansökan 
av godkännande av livsmedelslokal. Samtliga kök ingick i ansökan. Vart och ett av kö-
ken fick ålägganden att tillrättalägga brister innan ett godkännande var aktuellt. God-
kännandet är relaterad till livsmedelslagens krav. Samtliga kök förutom de på gruppbo-
endena är åtgärdade fullt ut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förhållandet mellan äskade medel för ombyggnation av avdelningskök på Hedgårdens 
gruppboenden och det anbud som inkommit visar att det saknas 700.000 kronor för att 
kunna genomföra ombyggnation. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser finns. 
 
Förslag till beslut 
att socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
att anvisa 700.000 kronor till projekt 510.46 ”Ombyggnation kök Hedgården” med an-
svar 1265, 
 
att anslaget anvisas ur 2008 års investeringsreserv, projektkonto 899.01 med ansvar 80. 
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Beslutsunderlag 
1. Utredning. 
2. Miljö- och byggkontoret – Angående er ansökan om godkännande av livsmedelslokal 
för avdelningarna Björkmannen, Apelkvisten, Nordvallen och Aspen på Hedgården. 
3. Miljö- och byggkontoret – Angående er ansökan om godkännande av livsmedelslokal 
för avdelningarna Björken – Cedern på Hedgården. 
4. Gällivare kommun, Hedgårdens äldreboende hus D, gemensamma avdelningskök, 
åtgärdsprogram 2006-12-13. 
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 Sn/2008:201  

 
§ 127 
Utse nya ledamöter till styrgrupp för anhörigprojektet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse Valborg Fältholm (s) till ordinarie ledamot samt Tommy Krigsman (ns) till er-
sättare. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Ledamöter från socialnämnden utses till styrgruppen för anhörigprojektet med anled-
ning av att Iris Dimitri (v) avsagt sig uppdraget. 
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