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§ 74 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
 
1. Sn/2009:141 702 
Tillsynspotokoll 2009-04-18, Sportboden, Dundret.  
 
2. Sn/2009:140 702 
Tillsynsprotokoll 2009-04-18, Harrys, Dundret. 
 
3. Sn/2009:146 002 
Kommunstyrelsen 2009-04-20 § 56, Undertecknande av handlingar. 
 
4. Sn/2009:150 020 
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-05-07 § 10, Riktlinjer personalplanering. 
 
5. Sn/2009:151 020 
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-05-07 § 9, Riktlinjer för arbetet med kompe-
tens- och personalförsörjning 2009-2011. 
 
6. Sn/2009:48 753 
Länsstyrelsen Norrbotten, Beslut, Utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojours-
verksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
 
7. Sn/2008:230 739 
Länsstyrelsen Norrbotten, Beslut, Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) av 
anhörigstöd i Gällivare kommun. 
 
8. Sn/2009:164 700 
Sveriges kommuner och landsting, Styrelsens beslut nr 5, Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i 
socialtjänsten. 
 
9. Sn/2009:149 701 
Kommunförbundet Norrbotten, Nyhetsbrev April 2009. 
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10. Sn/2009:169 701 
Kommunförbundet Norrbotten, Nyhetsbrev Maj 2009. 
 
11. Sn/2009:7 103 
Kommunala pensionärsrådet, Protokoll 2009-04-17. 
 
12. Sn/2009:163 701 
SAMBU, Minnesanteckningar 2009-05-14. 
 
13. Sn/2009:139 701 
Samverkan Socialnämnden – Barn- Ungdom- och kulturnämnden, Minnesanteckningar 
2009-04-23. 
 
14. Sn/2009:134 779 
Patientnämnden, Återföring från patientnämnden år 2008. 
 
15. Sn/2009:159 013 
Socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik, Familjerätt år 2008. 
 
16. Sn/2009:1 100 
Cirkulär 09:23 – Vårpropositionen 2009. 
 
17. Sn/2009:1 100 
Cirkulär 09:27 – Preliminär kostnads- och LLS-utjämning 2010. 
 
18. Sn/2009:1 100 
Cirkulär 09:29 – Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att tillgo-
dose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hem-
tjänstinsatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
19. Sn/2009:5 214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Underrättelse, Detaljplan för del av Tallbacka bo-
stadsområde. 
 
20. Sn/2009:5 214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Underrättelse, Detaljplan för fastigheten Gällivare 
12:248 och del av Gällivare 12:74, Myråsen. 
 
21. Sn/2009:5 214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd, Detaljplan för del av Gällivare Centrum, Vassara 25 
och del av Vassara 22, Grand Hotel Lapland. 
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22. Sn/2009:5 214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Underrättelse, Detaljplan för Vid Bagarvägen. 
 
23. Sn/2009:5  214 
Miljö- och byggnämnden, Samråd – Underrättelse, Detaljplan för Domherren 11. 
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§ 75 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
 
Ordförande 
 
1. Sn 2009:125 702 
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholser-
vering/tillstånd till allmänheten, Glada Kocken Gällivare AB. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090528 § 56. 
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 Sn/2009:7  

 
§ 76 
De kommunala råden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att behovet av information torde kunna tillgodoses genom Socialnämndens medverkan i 
Kommunala pensionärsrådet samt den information som pensionärsrådet får genom att 
socialnämndens kallelser och protokoll tillställs utsedd representant från pensionärsrå-
det.  
 
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.  
 
Socialnämndens representanter i kommunala handikapprådet informerar om deras se-
naste sammanträde. 
 
Socialnämndens representant i styrgruppen för alkohol- och drogförebyggande arbete 
informerar.  
 
Information om samverkansträff med Service- och tekniknämndens presidium. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att behovet av information torde kunna tillgodoses genom Socialnämndens medverkan i 
Kommunala pensionärsrådet samt den information som pensionärsrådet får genom att 
socialnämndens kallelser och protokoll tillställs utsedd representant från pensionärsrå-
det.  
 
Beslutsunderlag 

1. KPR 2009-04-17 § 21. 
2. Snau 090528 § 58. 
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 Sn/2009:6  

 
§ 77 
Kurser och konferenser  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att informera kommunens alkohol- och drogsamordnare om kursen ”Riksbruk, missbruk 
och beroende – kunskap till praktik” i Luleå, 
 
att i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. ”Möjlighet att leva som andra”, Attendo Care, Kalix kommun. 
2. ”Riksbruk, missbruk och beroende – kunskap till praktik”, Luleå. 
3. Snau 090528 § 59. 
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 Sn/2009:3  

 
§ 78 
Förvaltningschefens rapport  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att till socialnämndens sammanträde torsdagen den 10 september få en redovisning från 
kultursamordnaren samt kommunens kulturombud om kulturarbetet inom SÄBO, 
 
att i övrigt tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förvaltningschefens rapport 2009-06-01 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att till socialnämndens sammanträde torsdagen den 10 september få en redovisning från 
kultursamordnaren samt kommunen kulturombud om kulturarbetet inom SÄBO, 
 
att i övrigt tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1.Förvaltningschefens rapport 2009-06-01. 
2.Snau 090528 § 60. 
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 Sn/2009:93  

 
§ 79 
Analys och åtgärd avseende placeringskostnader inom biståndsenheten  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 26 mars 2009 § 20 att ge förvaltningen i uppdrag att se-
nast juni 2009 inkomma med analys och åtgärd avseende placeringskostnader inom bi-
ståndsenheten. 
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 Sn/2009:165  

 
§ 80 
Redovisning av Brukar- samt anhörigenkät  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 28 maj 2009 § 60 att en muntlig redo-
visning av brukar- samt anhörigenkäten ska ske på socialnämndens sammanträde tors-
dagen den 11 juni 2009. 
 
Ärendet föredras på sammanträdet av Margareta Wuorinen, Äldreomsorgschef. 
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 Sn/2009:2  

 
§ 81 
Budgetuppföljning   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen samt lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Snau 090528 §57. 
2. Budgetuppföljning maj 2009. 
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 Sn/2009:109  

 
§ 82 
Komplettering gemensamt spar - Budget 2010-2012  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialförvaltningen sparar 950 tkr genom pensionering av 2,0 tjänster till 2010, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till justerad budget 2010-2012 men med 
den ändring att sparet på föreningsbidrag sociala föreningar samt pensionärsföreningar 
2010-2011 tas tillbaka samt att förvaltningen tar fram nya sparförslag för att ersätta det-
ta. 
 
Bakgrund 
Ett gemensamt spar på 4,2 mkr till 2010 är lagt utanför samtliga förvaltningar. Tanken 
är att alla förvaltningar skall bidra till detta spar. 
 
Socialförvaltningen har genom pensionering möjlighet att dra in 2,0 tjänster till 2010, 
vilket ger en besparing på 950 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att socialförvaltningen sparar 950 tkr genom pensionering av 2,0 tjänster till 2010, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta justerad budget 2010-2012. 
 
Yrkande 
Tycko Lehto (v) yrkar på att det i andra att-satsen tilläggs att sparet på föreningsbidrag 
sociala föreningar samt pensionärsföreningar 2010-2011 tas tillbaka samt att förvalt-
ningen tar fram nya sparförslag för att ersätta detta. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Tycko Lehtos 
förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 

1. Justerad budget 2010-2012. 
2. Snau 090528 § 67. 
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 Sn/2009:132  

 
§ 83 
Schablonersättning - ensamkommande barn  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå service och teknikförvaltningen att schablonersättningen för ensamkomman-
de barn med beviljade uppehållstillstånd skall överföras från flyktingmottagningen till 
gemensam biståndsenhet då kostnader för dessa barn hanteras inom enheten, 
 
att delegationsordningen skall följas vid beslut om insatser till de ensamkommade bar-
nen.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun och migrationsverket har i december 2007 undertecknat ett avtal om 
att ta emot fem ensamkommande barn. I dagsläget har fyra barn tagits emot och place-
rats i familjehem. Ett barn återstår alltså att ta emot för att uppfylla mottagandet enligt 
avtalet. Av de fyra barn som är mottagna så har tre av dessa beviljats uppehållstillstånd. 
Den fråga som nu aktualiserats handlar om villkoren för och användandet av den scha-
blonersättning som utgår efter beviljat uppehållstillstånd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gemensam biståndsenhet har kostnader för de ensamkommande barnen både under 
asyltiden och efter beviljat uppehållstillstånd varmed schablonersättningen bör hanteras 
inom ramen för enhetens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För att schablonersättningarna skall komma aktuella barn till godo, bör ersättningarna 
hanteras inom gemensam biståndsenhet. Detta då ansvar för att besluta om och verkstäl-
la beviljade insatser samt ansvar för kostnaderna, ligger inom denna enhet. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att föreslå service och teknikförvaltningen att schablonersättningen för ensamkomman-
de barn med beviljade uppehållstillstånd skall överföras från flyktingmottagningen till 
gemensam biståndsenhet då kostnader för dessa barn hanteras inom enheten, 
 
att delegationsordningen skall följas vid beslut om insatser till de ensamkommade bar-
nen.  
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Beslutsunderlag 

1. Schablonersättning ensamkommande barn, Utredning 2009-05-05. 
2. Snau 090528 § 63. 
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 Sn/2009:48  

 
§ 84 
Ansökan från kvinnojouren Nike om verksamhetsbidrag för 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
utbetala utvecklingsmedel 290 000:- för 2009 till kvinnojouren Nike, i enlighet med den 
summa som Länsstyrelsen beviljat till kvinnojourens verksamhet, 
 
att i övrigt återremittera ärendet för tydligare redovisning av kvinnojourens budget och 
verksamhetsberättelse. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kvinnojouren Nike har i en skrivelse till socialnämnden 090518 gjort en ansökan om 
verksamhetsbidrag om sammanlagt 490 000:-. Summan baseras på de utvecklingsmedel 
om 290 000:- som beviljats av Länsstyrelsen samt ytterligare 200 000:- som söks som 
verksamhetsbidrag från socialnämnden. 
 
Kvinnojouren har tidigare lämnat verksamhetsberättelse för 2008 till socialnämnden för 
kännedom. Till aktuell ansökan om verksamhetsbidrag har bokslut 2008, budget 2009 
och verksamhetsplan 2009 bifogats. 
 
Utredarens bedömning är att kvinnojouren Nike på ett seriöst sätt har kommit igång 
med sin verksamhet. Kvinnojouren har officiellt startat sin verksamhet 080314. I verk-
samhetsberättelsen för 2008 redovisas de olika aktiviteter/träffar som varit samt statistik 
utifrån olika stödinsatser, kontakter och boendenätter. Verksamhetsplanen för 2009 be-
skriver vad kvinnojouren avser att genomföra under innevarande år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden avsätter i dagsläget 200 000:- i sin budget riktat till kvinnojourens verk-
samhet. Dessa pengar är avsedda för att stötta kvinnojouren i att kunna bedriva en verk-
samhet inklusive erbjuda ett skyddat boende i kommunen. Avsatta riktade pengar ger en 
trygghet för kvinnojouren att kunna planera för sin verksamhet samt att det direkta arbe-
tet med de enskilda kvinnorna får ses som en investering utifrån ett förebyggande arbe-
te. Om kommunen inte har en kvinnojour kan man räkna med att vissa av de kvinnor 
som får stöd/hjälp via jouren blir aktuella hos socialförvaltningen för boende och övriga 
stödinsatser som skall bekostas på något sätt.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kvinnojouren erbjuder akut skyddat boende för kvinnor och deras barn vilket innebär en 
”fristad” även för barn/ungdomar som bevittnat våld. Förhoppningen är att de barn som 
tillsammans med sina mödrar får kontakt med kvinnojouren uppmärksammas och er-
bjuds vidare stöd utifrån aktuell problematik. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att utbetala utvecklingsmedel 290 000:- för 2009 till kvinnojouren Nike, i enlighet med 
den summa som Länsstyrelsen beviljat till kvinnojourens verksamhet, 
 
att från kontot ”bidrag sociala föreningar” bevilja verksamhetsbidrag om 200 000:- för 
2009 till kvinnojouren Nike. 
 
Yrkande 
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut men att andra att-satsen i förslag 
till beslut återremitteras för tydligare redovisning av kvinnojourens budget och verk-
samhetsberättelse. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet med Tycko Lehtos 
förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bidrag 
2. Bokslut 2008 
3. Budget 2009 
4. Verksamhetsplan 2009 
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 Sn/2009:153  

 
§ 85 
Delegation avseende yttrande över serveringstillstånd  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att i aktuella delegationer ändra texterna till ”yttrande till kommunstyrelsen avseende..”, 
då det enligt kommunstyrelsens delegation inte alltid är kommunstyrelsens arbetsutskott 
som tar beslut, 
 
att i övrigt inte ändra delegationen i dessa ärenden. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 7 maj 2009 § 65 att delegationen avseende yttrande över 
alkoholtillstånd ska ses över till nämndens sammanträde den 11 juni 2009. 
 
I Gällivare kommun ansvarar kommunstyrelsen för serveringstillstånd enligt alkoholla-
gen (1994:1738). Kommunstyrelsen har delegerat denna beslutanderätt enligt nedan; 
 
 Beslut om serveringstillstånd 
 
 - permanenta Ks au  

- tillfälliga till allmänheten Ks ordförande 
- tillfälliga till slutna sällskap Alkoholhandläggaren
  

 - indragningar eller ändringar Ks au 
 
Dessa ärenden går på remiss till bland annat socialnämnden som har att yttra sig över 
både tillfälliga och permanenta tillstånd samt de ansökningar som rör förändringar i de 
permanenta tillstånden. Socialnämnden har idag delegerat dessa uppgifter enligt nedan; 
 
Ärende                                        Delegat  Lagrum 
 
Yttrande till kommunsty-
relsens arbetsutskott av-
seende tillfälliga tillstånd 
till allmänheten 
 
 
 

Tillsynsansvarig social-
förvaltningen 

15 § Alkohollagen 
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Yttrande till kommunsty-
relsens arbetsutskott av-
seende smärre föränd-
ringar i permanenta till-
stånd 

 
Tillsynsansvarig social-
förvaltningen 

 
15 § Alkohollagen 

 
 
Denna delegation innebär att de remisser som rör en ansökan om ett nytt permanent 
serveringstillstånd inte är delegerade och yttrandet ska därmed behandlas av social-
nämnden. Delegaten har också en rätt att i visst ärende avstå från att fatta beslut och 
istället hänskjuta ärendet till socialnämnden. 
 
Förslag till beslut  
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att i aktuella delegationer ändra texterna till ”yttrande till kommunstyrelsen avseende..”, 
då det enligt kommunstyrelsens delegation inte alltid är kommunstyrelsens arbetsutskott 
som tar beslut, 
 
att i övrigt inte ändra delegationen i dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 090528 § 62. 
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 Sn/2009:155  

 
§ 86 
Semesterplanering 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Planering inför sommaren av socialnämndens ledamöters semester.  
 
Beslutsunderlag 
1. Semesterlista. 
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 Sn/2009:4  

 
§ 87 
Ärendeuppföljningslista 2009  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ”uppföljning KPB” ändras till Sn 090910, 
 
att ”uppföljning färdtjänsttaxa” ändras till Sn 090910. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 

Information om uppföljning och statistik 
rörande försörjningsstödet 

Arbetsledare Försörjnings-
enheten 

Hösten 2009 
+ varje vår 
och höst 

Delegation – yttrande över alkoholtillstånd 
Sn/2009:153 

 Sn 090611 

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

Socialförvaltningen Sn 090611 

Uppföljning av Färdtjänsttaxa  Sn 090611 
Analys och åtgärd avseende placerings-
kostnader inom biståndsenheten 
Sn/2009:93 

Socialförvaltningen Sn 090611 

Uppföljning av Kultur- och hälsaprojektet i 
samverkan med Gällivare kommun 
Sn/2009:66 

 Sn 090910 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 

Socialförvaltningen Sn 090910 

Avrapportering Projekt utveckling anhörig-
stöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
var 3:e må-
nad 

Uppföljning gemensamma aktiviteter inom 
särskilda boenden Sn/2009:154 

Äldreomsorgschef Sn 091119 

Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag 
Sn/2009:152 

 Sn 091119 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen Sn 091119 

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

Förvaltningschef Sn 091217 
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Uppföljning Västerbottensmodellen 
Sn/2008:285 

Socialförvaltningen Sn Jan 2010 

Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot 
särskilda boenden Sn/2008:159 

Socialförvaltningen Sn Feb 2010 

Angående förlängning av inbetalningstiden 
på räkningar vid dödsfall Sn/2009:58 
 
 

Ekonomienheten Sn våren 
2010 

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

Socialnämndens presidium Sn våren 
2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 
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