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§ 16 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppföljning av p. 15, ”Ett Kultur- och Hälsaprojekt i samverkan med Gällivare 
kommun”, sker på socialnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2009. 
 
att  i övrigt lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
1. Sn 2009:68/007 
Revisorerna i Gällivare kommun, Styrelsens och nämndernas ansvarsutövning. 
 
2. Sn 2009:61/001 
Socialförvaltningen, verksamhetsberättelse. 
 
3. Sn 2008:247/739 
Upprättad skrivelse angående placering av en äldreombudsman i Gällivare. 
 
4. Sn 2009:82/754 
Dubbla utbetalningar från Safedoc. 
 
5. Sn 2008:214/757 
Familjerättsstatistik 2008. 
 
6. Sn 2009:48/753 
Verksamhetsberättelse Kvinnojouren Nike 2008. 
 
7. Sn 2009:48/753 
Slutrapport – Utvecklingsmedel till kommunerna för att förstärka kvinnojoursverksam-
heter och kvalitetsutveckla stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
2007-2008. 
 
8. Sn 2008:189/730 
Reviderade riktlinjer – Gemensamma riktlinjer inom området medicintekniska produk-
ter 2009. 
 
9. Sn 2009:9/737 
Frågor om maten inom äldreomsorgen samt upprättat svar.  
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10. Sn 2009:39/736 
Inkommen skrivelse angående färdtjänstresa med ledarhund. 
 
11. Sn 2008:162/735 
Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket rörande Hedgården, Lövberga och Älv-
gården samt svar. 
 
12. Sn 2009:43/701 
Enkät angående kommunikationsspråket BLISS samt svar. 
 
13. Sn 2009:50/701 
Ifylld enkät, Valfrihet inom äldreomsorg. 
 
14. Sn 2009:47/739 
Äldreomsorgen, Verksamhetsplan för kulturella aktiviteter inom särskilda boenden 
2009. 
 
15. Sn 2009:66/701 
Ett Kultur- och Hälsaprojekt i samverkan med Gällivare kommun. 
 
16. Sn 2009:62/759 
Slutrapport från projektet Utökad verksamhet med personliga ombud inom Gällivare, 
Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. 
 
17. Sn 2009:7/103 
Protokoll från Hälsorådets möte den 26 november 2008. 
 
18. Sn 2009:7/103 
Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 15 januari 2009. 
 
19. Sn 2009:12/760 
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, Förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården 
under 2008-2010. 
 
20.  Sn 2009:1/100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:04 – Ny vårdform inom den psykiatriska 
tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m. 
 
21. Sn 2009:1/100 
Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 09:5 – Uppgifter för beräkning av avgifter 
för äldre- och handikappomsorgen 2009. 
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22. Sn 2009:40/701 
Kommunförbundet Norrbotten, Nyhetsbrev januari 2009. 
 
23. Sn 2009:75/701 
Kommunförbundet Norrbotten, Nyhetsbrev februari 2009. 
 
24. Sn 2009:36/701 
Kommunförbundet Norrbotten, Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2008-12-11. 
 
25.  Sn 2009:73/739 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Nyhetsbrev nummer 1 2009. 
 
26. Sn 2009:27/701 
Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport – Förbättrat samråd inom språkligt förvaltninsområ-
de, Dialogmodellen. 
 
27. Sn 2009:43/736 
Vägverket, Utredning – Färdtjänstens nuläge i Norrbottens och Västerbottens län. 
 
28. Sn 2009:70/013 
Socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik, Personer med funktionsnedsättning – vård 
och omsorg den 30 juni 2008, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- 
och sjukvårdslagen. 
 
29. Sn 2009:71/013 
Socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik, Äldre – vård och omsorg den 30 juni 2008, 
Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. 
 
30. Sn 2009:78/013 
Socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2008, 
Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd. 
 
31. Sn 2009:5/214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Program för etablering naturum, Stora Sjöfallet, 
Gällivare kommun. 
 
32. Sn 2009:5/214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Detaljplan för Tjuonajokk Vildmarkscamp, Gälli-
vare kronoöverloppsmark 2:1. 
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§ 17 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ordförande 
 
1.  Sn 2009:51/702 
Ordförandebeslut av Roland Nirlén, Remiss svar rörande alkoholservering Dund-
ret/Björnfällan. 
 
2.  Sn 2009:30/702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande angående alkoholtillstånd, Logegården. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090312 § 12. 
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 Sn/2009:6  

 
§ 18 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Iris Dimitri samt Valborg Fältholm informerar om Projekt TAGE. 
 
Rita Poromaa samt Iris Dimitri informerar om Länsträffen för ordförande i socialnämn-
der. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, Stockholm.  
2. Snau 090312 § 14. 
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 Sn/2009:7  

 
§ 19 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen 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/2009:2  

 
§ 20 
Budgetuppföljning   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att senast juni 2009 inkomma med analys och åtgärd  
avseende placeringskostnader inom biståndsenheten, 
 
att i övrigt lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 26 mars av Marie Rydström, 
ekonom. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning januari 2009.  
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 Sn/2009:58  

 
§ 21 
Angående förlängning av inbetalningstiden på räkningar vid dödsfall  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet samt att ekonomienheten får återkomma med utredning och 
förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Ärendet har väckts utav en av socialnämndens ledamöter. Förslaget är att socialnämn-
den bör diskutera en eventuell förlängning av inbetalningstiden för räkningar då någon 
har avlidit. När någon avlider är det inte alltid så enkelt för dödsboet att komma åt deras 
ekonomiska medel och inbetalningarna kan därför ta en viss tid, varför en månad kan 
vara för kort tid. Om skulden avskrivs innan dödsboet har hunnit få fram medel så blir 
det skattebetalarna som får stå för det.  
 
Ärendet föredras av Marie Rydström, ekonom.  
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar att återremittera ärendet samt att ekonomienheten får återkomma 
med utredning och 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/2008:205  

 
§ 22 
Information om uppföljning och statistik rörande försörjningsstödet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna, 
 
att socialnämnden erhåller kontinuerlig information om försörjningsstödets utveckling 
en gång på våren samt en gång på hösten.  
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Lars Nilsson, Arbetsledare För-
sörjningsenheten samt Hans Isaksson, Enhetschef AMA. 
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 Sn/2009:55  

 
§ 23 
Revidering av program för funktionshinderfrågor  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2008 § 7 att i början av 2008 bilda en 
grupp bestående av politiker från kommunens nämnder samt tjänstemän från de olika 
förvaltningarna att revidera det Handikappolitiska programmet. Gruppen bildades i slu-
tet av mars och första mötet var den 4 april 2008. Förlängning begärdes 24 september 
2008 och kommunstyrelsen beslutade då att programmet skulle upp på kommunstyrel-
sen arbetsutskott 17 april 2009 och vidare till kommunfullmäktige den 8 juni 2009 och 
att börja gälla från och med 1 juli 2009. 
 
Handikappolitiska programmet är nu reviderat och har bytt namn på programmet till 
"Program för funktionshinderfrågor" detta för att ordet "handikapp" har reviderats av 
terminologirådet och orden "funktionsnedsättning och "funktionshinder" ska användas 
vilket framgår i det nya programmet. 
 
Programmet har varit ute på remiss till alla föreningar via HSO (Handikappförbundens 
samarbetsorganisation), Kommunala Pensionärsrådet och Ungdomsrådet. Svar har er-
hållits från alla. Hänsyn har tagits från de åsikter remissvaren har gett. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom befintlig budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I de remissvar som inkommit kan man läsa ”att man uppskattar att barn- och ungdoms-
perspektivet nämns flera gånger i programmet”. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta Program för funktionshinderfrågor. 
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Beslutsunderlag 
1.Program för funktionshinderfrågor. 
2.Remissvar Ungdomsrådet 2009-01-16. 
3.Remissvar Kommunala pensionärsrådet 2009-02-02. 
4.Handikappförbundets samarbetsorganisation 2009-02-12. 
5. Snau 090312 § 20. 
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 Sn/2009:57  

 
§ 24 
Socialnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta delegationsordningen i sin helhet, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att se över delegationen i punkt 2.15 ”Beslut om bistånd i 
form av hemtjänst”enl. SoL, i det avseendet att beslut om avlösning i hemmet bör brytas 
ut till en egen delegationspunkt samt att förvaltningen återkommer med information om 
hur det ser ut idag med avlösning i hemmet samt dess omfattning, 
  
att förvaltningen får i uppdrag att utreda delegationen i punkterna 2.20 ”Beslut om led-
sagare” enl. SoL, 6.3 ”Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov” enl. LSS, 6.5 ”Ledsagarservice” enl. LSS, 6.7 ”Avlösarservice i hem-
met” enl. LSS”, även i det avseende om delegationen bör delas upp mellan handläggare 
och sociala utskottet. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns delegationsordningar har setts över. Den allmänna delen bestående 
av riktlinjer och principer, personal och ekonomi är i stort sett gemensamma för alla 
nämnder.  
 
Socialnämndens delegationsordning har ändrats från liggande till stående format vilket 
ska vara gemensamt för alla delegationsordningar i kommunen. Detta har gjort att in-
formationen under den tidigare kolumnen ”anmärkningar” nu anges i fotnoter på grund 
av brist på plats. Kolumnerna ”lagrum” och ”delegat” har bytt plats för att det ska bli 
enklare att eftersöka delegationen på ett visst lagrum. 
 
Den verksamhetsspecifika delen har setts över och uppdaterats vad gäller aktuella lag-
rum, lämplig delegat och den har kompletterats med delegationer som saknats. Alla fö-
reslagna ändringar är angivna i kursiv stil. 
 
Ärendet föredras på sammanträdet av Magdalena Jonsson, nämndsekreterare, samt Ma-
ria Apelqvist, samordnare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är en trygghet för barn och ungdomar att beslut tas av rätt delegat med rätt kompe-
tens. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att anta delegationsordningen i sin helhet, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att se över delegationen i punkterna 2.15, 2.20, 6.3, 6.5 i 
det avseende om delegationen bör delas upp mellan handläggare och sociala utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nu gällande delegationsordning. 
2. Förslag till ny delegationsordning. 
3. Snau 090312 § 22. 
4. Socialnämndens delegationsordning, tjänsteskrivelse 2009-03-12. 
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 Sn/2009:77  

 
§ 25 
Yttrande på remiss - Riktlinjer personalplanering  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta föreslaget yttrande - Riktlinjer för personalplanering. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens personalutskott har gett personalenheten i uppdrag att utforma för-
slag till Riktlinjer för personalplanering. Personalenheten har utformat förslag till Rikt-
linjer för personalplanering som skall ersätta tidigare; Riktlinjer för hantering av överta-
lighet PU 1995-12-20 § 53, Riktlinjer för personalplanering 1994-01-01, Riktlinjer för 
hantering av övertalighet PU 1998-01-20.  
 
Den 26 februari 2009 beslutade kommunstyrelsens personalutskott att förslag till Rikt-
linjer för personalplanering ska skickas på remiss till samtliga nämnder och förvaltning-
ar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna kommer att medföra ekonomiska konsekvenser utifrån respektive beslut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
  
Förslag till beslut 
I övrigt föreslås anta Riktlinjer för personalplanering i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Remiss – Riktlinjer personalplanering, Kommunstyrelsens personalutskott 090226  
§ 5. 
2. Yttrande – Riktlinjer personalplanering, 2009-03-23. 
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 Sn/2008:109  

 
§ 26 
Utskrivningsklara  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Under 2007 hade korttidsboendet Wassarahem stora svårigheter att erbjuda plats på 
grund av ett ökat tryck från sjukhuset med anledning av många utskrivningsklara. Med 
anledning av detta utformades det en åtgärdsplan för hur hantera dessa ärenden. Målet 
för dem som var utskrivningsklara var hemgång med hemtjänstinsats så långt som möj-
ligt. Dock finns det situationer där detta inte är möjligt på grund av bland annat då bru-
karen har ett ”dåligt” nätverk, vilket medför att denne inte kan få hjälp från närmiljön då 
behov uppstår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Betalningsansvaret som kommunen har vad rör utskrivningsklara belastar äldreomsor-
gens budget; vilket medför omprioriteringar relaterad till omfördelning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning, Utskrivningsklara, 2009-02-02. 
2. Snau 090312 § 17. 
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 Sn/2009:53  

 
§ 27 
Utökning av personligt ombud  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att återföra ärendet till LKF avseende finansiering då socialnämnden saknar förutsätt-
ningar att omfördela medel inom befintlig budgetram.  
 
Bakgrund 
Maj 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna i syfte att få en nationell 
uppbyggnad av verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning. Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att leda och samordna upp-
byggnads och utvecklingsarbetet som skulle grundas på ett kommunalt ansvar och hu-
vudmannaskap. Vidare beskrevs utifrån socialstyrelsens riktlinjer att personligt ombud 
skulle ha en fristående ställning och erbjudas till ”personer (18 år och äldre) som har en  
funktionsnedsättning som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som 
medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv”. Vidare betonades att de personliga 
ombuden skulle arbeta på uppdrag av den enskilde och ha en samordnande roll i kontak-
ten med olika myndigheter. 
 
2001 gjorde kommunerna i Kraftfält Norr dvs. Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala, 
en gemensam ansökan om statsbidrag för att anställa två personliga ombud som till-
sammans skulle arbeta mot fyra kommuner. Statsbidrag beviljades och två ombud an-
ställdes, ett i Kiruna och ett i Gällivare. I dagsläget finns fortfarande två personliga om-
bud anställda då inom LKF, som är ”spindeln i nätet” utifrån samordning/samverkan 
mellan de fyra kommunerna. En styrgrupp med representanter från medlemskommuner-
na, Malmfältens psykiatri, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs utifrån uppställda mål och ramar. Statsbidrag har utgått årligen 
till verksamheten. 
 
Under 2008 har ytterligare riktade statsbidrag kunnat sökas utifrån regeringens intention 
om att arbeta mera med uppsökande verksamhet. LKF och medlemskommunerna har 
sökt och fått beviljat ytterligare statsbidrag till ett projekt med ett tredje personligt om-
bud. Huvudsyftet med projektet har varit att nå unga vuxna mellan 18-30 år men även 
ett syfte att underlätta ombudens arbete med avseende på stora geografiska avstånd samt 
möjliggöra lagarbete. 
 
Medlemskommunerna inom LKF har nu att ta ställning till om verksamheten med per-
sonligt ombud skall utökas med ett tredje permanent ombud eller om verksamheten 
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skall återgå till att bedrivas med två ombud. Alternativet att fortsätta med ett tredje om-
bud i projektform är inte aktuellt då länsstyrelsens handläggare menar att LKF haft möj-
lighet att ”prova” utökningen under ett år och att det nu handlar om att ta ställning till en 
permanent utökning. 
 
090217 har LKF:s direktion fattat beslut om att föreslå berörda nämnder i medlems-
kommunerna att godkänna att kommunernas kostnader för verksamheten med personligt 
ombud ökar till maximalt 434 000:-/år och att denna summa fördelas mellan kommu-
nernas socialförvaltningar enligt gällande avtal. Detta förslag utgår alltså ifrån att bedri-
va en verksamhet med tre personliga ombud. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Budgeten idag för personligt ombud är 70 000:-. Om verksamheten skall utökas med ett 
tredje ombud (enligt förslag) så kommer denna budget inte att räcka till. Utifrån beräk-
ning av möjliga statsbidrag för tre ombud och kostnader för verksamhet med tre ombud 
så beräknas Gällivares kostnad bli 156 200:- Lokalkostnader om ca 35 000:- tillkom-
mer, totalt alltså 191 200:- 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Utifrån de positiva resultat som projektet visat beträffande målet att nå unga vuxna och 
bedömning av utvecklingsmöjligheter för verksamheten samt utifrån förslag från LKF:s 
direktion till medlemskommunerna, föreslår utredaren att socialnämnden fattar beslut 
om  
 
att godkänna att kommunernas kostnader för verksamheten med personligt ombud ökar 
enligt beräkning till maximalt 434 000:-/år, 
 
att den del av den totala kostnaden som inte täcks av statsbidraget fördelas mellan soci-
alförvaltningarna i medlemskommunerna enligt gällande avtal, för Gällivares del 36 % 
dvs.156 200:- plus lokalkostnader ca 35 000:-, 
 
att uppdra till förvaltningen att inom befintlig budgetram omfördela pengar till verk-
samheten personligt ombud, totalt 191 200:-. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utredning, Utökning av personligt ombud, 2009-02-17. 
2. Snau 090312 § 18. 
3. Redovisning av verksamheten för personliga ombud inom Gällivare, Jokkmokk, 

Kiruna och Pajala kommuner 2008. 
4. Beslut, Direktionen, Lapplands Kommunalförbund. 
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Yrkande 
Roland Nirlén (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) att återföra ärendet till 
LKF avseende finansiering då socialnämnden saknar förutsättningar att omfördela me-
del inom befintlig budgetram.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Roland Nirléns m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Roland 
Nirléns m.fl. förslag till beslut.  
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 Sn/2009:13  

 
§ 28 
Yttrande - Revidering av kommunens datapolicy gällande allt användande av dato-
rer och internet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta det föreslagna policydokumentet avseende Inter-
netanvändande för samtliga användare i Gällivare Kommun, med de kompletteringar 
som följer av yttrandet. 
 
Bakgrund 
Den 2 april 2007 beslutade kommunfullmäktige (2007:87 § 88) att ge IT-enheten i upp-
drag att presentera en åtgärdsplan avseende ett filter som förhindrar surfning på webb-
platser med pornografiskt innehåll. I samma beslut fick Nämnd- och utredningsenheten i 
uppdrag att omformulera kommunens datapolicy, att gälla för hela kommunen och allt 
användande av datorer och Internet. Beslutet föregicks av en motion angående sexbilder 
och sexsajter (KS/2006:392). Kommunstyrelsen beslutade att förslaget på ny policy ska 
skickas på remiss till samtliga nämnder. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta det föreslagna policydokumentet avseende Inter-
netanvändande för samtliga användare i Gällivare Kommun, med de kompletteringar 
som följer av yttrandet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande – Övergripande Internetpolicy. 
2. Remiss – Revidering av kommunens datapolicy gällande allt användande av datorer 
och Internet. 
3. Snau 090312 § 19. 
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Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  24 (34) 
 
 2009-03-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2009:33  

 
§ 29 
Synkroniserade insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att Gällivare kommun skall deltaga i utvecklingsarbetet i projektet synkroniserade insat-
ser för barn och ungdomars psykiska hälsa. 
 
Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en överenskommelse med regeringen 
åtagit sig att i projektform stödja ett arbete där kommun och landsting på åtta platser i 
landet ska samordna sitt utvecklingsarbete kring barn och ungdomars psykiska hälsa 
och förbättra tillgängligheten till insatser för psykisk ohälsa. Arbete sker i samverkan 
med socialtjänst, elevhälsa, primärvård och specialistvård. Målet är att utveckla synkro-
niserade, kostnadseffektiva insatser med goda resultat. Med förebyggande och tidiga 
insatser kan samhället skapa förutsättningar som gör barn och ungdomar med kapabla 
att handskas med krissituationer och stressfaktorer. Insatserna bör utformas som stöd till 
de olika utvecklingsmiljöer som barn och ungdomar befinner sig i. På samhällelig nivå 
handlar det om att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och att stötta för-
äldrar och andra anhöriga. När det gäller insatser till riskgrupper eller insatser till den 
enskilde ska utformningen av dessa ta hänsyn till risk, skydds- och riskfaktorer hos bar-
net/ungdomen och de omgivande miljöerna samt ske i samverkan mellan de olika aktö-
rerna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medför inga ekonomiska konsekvenser utöver arbetstid. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar kommer att beröras av samordning av utvecklingsarbetet mellan 
kommun och landsting  då barnets/ungdomens situation ses ur ett helhetsperspektiv där 
flera aktörer samverkar för att säkerställa att barnet/ungdomen ges möjlighet till goda 
uppväxtförhållanden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att Gällivare kommun skall deltaga i utvecklingsarbetet i projektet synkroniserade insat-
ser för barn och ungdomars psykiska hälsa. 
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Beslutsunderlag 
1. Utredning, Synkroniserade insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa. 
2. Snau 090312 § 21. 
 
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/2009:59  

 
§ 30 
Angående personliga arbetskläder och skor  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan i kommunens ledningsgrupp, då 
detta är en övergripande personalpolicyfråga. 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från personalen inom öppen hemtjänst, Enen. I skrivelsen 
tar de upp de konsekvenser som användandet av privata kläder och skor i arbetet med-
för.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse angående personliga arbetskläder från personalen inom öppen hemtjänst, 
Enen, 2009-01-18. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan i kommu-
nens ledningsgrupp, då detta är en övergripande personalpolicyfråga. 
 
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/2008:234  

 
§ 31 
Översyn av kundfordringsprocessen, uppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdraget ska innefatta en översyn av hela kundfordringsprocessen, både inbetal-
ningar och utbetalningar, påminnelser och rutiner då fakturor ej betalas, samt även hur 
vi hjälper med mera de personer som har svårt att sköta sina fakturor, 
 
att uppdraget innefattar gemensam biståndsenhet, försörjningsenheten samt även eko-
nomienheten. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 25 september 2008 § 130 att ge förvaltningen i uppdrag 
att se över kundfordringsprocessen samt att ärendet följs upp på socialnämndens sam-
manträde i februari 2009. Ett förtydligande av uppdraget behövs.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att uppdraget ska innefatta en översyn av hela kundfordringsprocessen, både inbetal-
ningar och utbetalningar, påminnelser och rutiner då fakturor ej betalas, samt även hur 
vi hjälper med mera de personer som har svårt att sköta sina fakturor, 
 
att uppdraget innefattar gemensam biståndsenhet, försörjningsenheten samt även eko-
nomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090312 § 25. 
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 Sn/2009:3  

 
§ 32 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens rapport med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, Förvaltningschef. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport, 2009-03-17. 
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 Sn/2009:72  

 
§ 33 
Delegation under biståndschefens frånvaro  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att de beslut som enligt socialnämndens delegationsordning skall tas av enhetschefen för 
gemensam biståndsenhet delegeras till de som innehar tjänsten förste socialsekreterare 
under den tid som enhetschefen är sjukskriven, 
 
att ovanstående endast gäller de delegationer som anges i delegationsordningens verk-
samhetsspecifika del. 
 
Bakgrund 
Under den tid som chefen för gemensam biståndsenhet är sjukskriven måste de delega-
tioner som enligt delegationsordningen ligger på den chefen delegeras till någon annan.  
 
Förslaget är att delegationerna delas mellan de två ”förste socialsekreterare” som finns 
på socialförvaltningen. De arbetar idag riktat mot varsitt område, barn och unga – vux-
na. Det är dock viktigt att det alltid finns någon som kan ta beslut i enhetschefens ställe, 
så även om de dem emellan delar upp delegationen mellan barn och unga – vuxna så 
måste de kunna gå in för varandra och ta beslut. 
 
Detta är en tillfällig lösning som inte bör gälla längre än till den dagen biståndschefen 
återvänder till sitt arbete. En eventuell bestående förändring i delegationen kan tas upp 
för diskussion då förvaltningen återgått till sin normala organisation och om det då be-
döms vara behövligt. 
 
Förslag till beslut 
 
att de beslut som enligt socialnämndens delegationsordning skall tas av enhetschefen för 
gemensam biståndsenhet delegeras till de som innehar tjänsten förste socialsekreterare 
under den tid som enhetschefen är sjukskriven, 
 
att ovanstående endast gäller de delegationer som anges i delegationsordningens verk-
samhetsspecifika del. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris 
förslag till beslut.  
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 Sn/2009:48  

 
§ 34 
Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansöka om utvecklingsmedel 500 000:-/år för 2009 och 2010 i syfte att stöd-
ja/utveckla kvinnojouren Nike i Gällivare, 
 
att godkänna förslag till upprättat samarbetsavtal mellan socialnämnden och kvinnojou-
ren i Gällivare. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare sökt och beviljats utvecklingsmedel för att bygga 
upp/utveckla en kvinnojour. Utvecklingsmedel har beviljats och med hjälp av dessa 
pengar samt föreningsbidrag från socialnämnden så har kvinnojouren Nike bildats som 
förening juni 2007. Mars 2008 har kvinnojouren ”startat” sin verksamhet som innebär 
att man kan erbjuda skyddat boende, stödsamtal samt stöd vid kontakter med olika 
myndigheter/verksamheter. 
 
Bedömningen är att kvinnojouren har kommit igång med sin verksamhet utifrån den 
planering som har funnits. Det är därmed aktuellt att ansöka om fortsatta utvecklings-
medel för 2009 och 2010 för att stödja kvinnojourens verksamhet. Ansökan om utveck-
lingsmedel skall behandlas av socialnämnden och skickas in till länsstyrelsen senast 15 
april. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingsmedel via länsstyrelsen ger möjligheter för socialnämnden att stötta kvinno-
jourens arbete med våldsutsatta kvinnor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kvinnojourens skyddade boende riktar sig både till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
Förhoppningsvis kan kvinnojourens arbete med kvinnorna även gynna barnen utifrån att 
komma ifrån en situation med våld/hot om våld. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att ansöka om utvecklingsmedel 500 000:-/år för 2009 och 2010 i syfte att stöd-
ja/utveckla kvinnojouren Nike i Gällivare, 
 
att godkänna förslag till upprättat samarbetsavtal mellan socialnämnden och kvinnojou-
ren i Gällivare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan utvecklingsmedel 
2. Avtal om samarbete 
 
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/2009:4  

 
§ 35 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att en uppföljning av projektet med arbetskläder för vårdpersonal följs upp på Sn 
090611, 
 
att uppföljningen av ärendet ”aktuellt avtal om mottagande av asylsökande barn” utgår 
då kommunstyrelsen beslutat att inget nytt avtal ska ingås, 
 
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till 090507. 
 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets 
uppdrag att kontakta Ks presidium 
Sn/2008:137 

Socialnämndens presidium  

Uppföljning Utskrivningsklara Äldreomsorgschef Sn 090326 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn 090326 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Sn 090326 

Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090507 + 
var 3:e må-
nad 

Riktlinjer externa kulturella aktiviteter 
riktade mot särskilda boenden 

Socialförvaltningen Sn 090507 

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

Socialförvaltningen Sn 090611 

Uppföljning av aktuellt avtal om motta-
gande av asylsökande barn Sn/2008:216 

Socialförvaltningen Våren 2009 

Analys av äldreguiden Äldreomsorgschef 
Controller 

Våren 2009 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn 090611 
Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn 090910 
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Uppföljning Plusjobbare Äldreomsorgschef Sn Hösten 
2009 

Uppföljning av Hedgården, samvaro och 
dagrum Sn/2007:135 

Förvaltningschef Sn 091217 

Uppföljning Västerbottensmodellen 
Sn/2008:285 

Socialförvaltningen Sn Jan 2010 

 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att en uppföljning av projektet med arbetskläder för vårdpersonal följs upp på Sn 
090611, 
 
att uppföljningen av ärendet ”aktuellt avtal om mottagande av asylsökande barn” utgår 
då kommunstyrelsen beslutat att inget nytt avtal ska ingås, 
 
att uppföljningen av ärendet ”Analys av äldreguiden” ändras till 090507. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090312 § 27. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposi-
tioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris för-
slag till beslut.  
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