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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 

 Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 10.00-16.00 

 

Beslutande Rita Poromaa (s), ordförande Roland Nirlén (s) 

 Eva-Lena Lyckholm (v)  Gunnel Eriksson (s) 

 Lena Israelsson (s) tjg.ers. Monica Hellström (s) tjg.ers. 

 Anna-Maria Wahlström (m) Kristina Forsberg (v) 

 Desirée Arvidsson Simonsson (m) tjg.ers.  

 

Övriga deltagande Marianne Jonsson , förvaltningschef §§ 18-23,  

 Marika Rissanen Korpi, TF förvaltningschef §§ 13-19, 21, 24 

 Jennifer Gustavsson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Anna-Maria Wahlström 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, tisdagen den 25 februari 2014 kl. 13.00. 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 13-24 

  Jennifer Gustavsson 

 

 Ordförande 

  Rita Poromaa 

 

 Justerande  

  Anna-Maria Wahlström  

 

 

 

 

 

  
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 13-24 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2014-02-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-02-25 Datum för anslags nedtagande 2014-03-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Gällivare 

 

Underskrift  

 Jennifer Gustavsson  
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 Sn/2014:1 -700 

 

§ 13 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 

 

Bakgrund 

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet. 

 

Cirkulär Sveriges kommuner och landsting (SKL)  

- 13:60 ”Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481)”. 

- 13:66 ”Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har tecknat tre 

överenskommelser inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård  

avseende en fortsättning av pågående utvecklingsarbeten under 2014”. 

 

1.  SN 2014:22 701 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ”Överenskommelse mellan staten och  

Sveriges kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest 

sjuka äldre 2014”. 

 

2.  SN 2014:19 701 

SKL ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om stöd 

till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”. 

 

3.  SN 2014:20 701 

SKL ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om  

fördjupade medicinska utredningar 2014-2015”. 

 

4.  SN 2014:18 701 

SKL ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om  

förbättrad patientsäkerhet 2014”. 

 

5.  SN 2014:17 701 

SKL ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om  

fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2014”. 
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6.  SN 2014:23 701 

SKL ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om att 

stärka barnets rättigheter i Sverige”. 

 

7.  SN 2014:21 701 

SKL ”Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insatser inom  

området psykisk ohälsa 2014”. 

 

8.  SN 2012:262 012   

Inspektionen för vård och omsorg ”Beslut”. 

 

9.  SN 2013:97 739 

Protokollsutdrag Service- och tekniknämnden 2013-12-10 § 158 ”Friskvård för  

funktionshindrade (SoT/2013:258)”. 

 

 

10.  SN 2014:26 700 

Miljö- och byggförvaltningen ”Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning”. 

 

11.  SN 2014:11 701 

Matlaget i Gällivare AB ”Förtydligande angående höjda måltidspriser 2014”. 

 

12.  SN 2013:108 700 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ”Utställning av fördjupad översiktsplan för Gällivare, 

Malmberget och Koskullskulle”. 

 

13.  SN 2013:107  003 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 162 ”Revidering av  

socialnämndens reglemente (KS/2013:416)”. 

 

14.  SN 2014:13 100 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 160 ”Riktlinjer för mutor och  

bestickning för Gällivare kommunkoncern (KS/2013:469)”. 

 

15.  SN 2013:70 730 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 173 ”Motion av Bror Wennström 

(skp), Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) – Utbildning av undersköterskor i 

behandlingsformen taktik massage (KS/2013:258). 

 

16.  SN 2014:12 701 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 165 ”Utredning av  

utlarmningsfunktionen Gällivare kommun (KS2013:503)”. 
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17.  SN 2012:294 701 

Kommunförbundet Norrbotten, socialberedningens sammanträdesprotokoll 2013-11-14  

§ 49 ”Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”. 

 

18.  SN 2014:15  

Inspektionen för vård och omsorg ”Detta ser IVO i tillsynen av boenden för barn och 

unga”. 

 

19.  SN 2012:240 751 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-12-17 § 256 ”Överenskommelse om  

mottagande av ensamkommande barn (KS2013/644)”. 

 

20.  SN 2013:71 700 

Socialförvaltningen ”Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL 

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

 

 

21.  SN 2013:185 750 

Barnombudsmannen ”barn som berörs av vräkning”. 

 

22.  SN 2010:149 701 

Ungdomsrådet ”Skrivelse angående ungdomars psykiska ohälsa i kommunen”. 

 

Protokoll har inkommit från: 

- Gemensamt sammanträde för Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet  

2013-12-12. 

- Rådet för funktionshinderfrågor 2013-12-10. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 
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 Sn/2014:2 -700 

 

§ 14 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Inga delegationsbeslut föreligger.  

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-02-06 § 12. 
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 Sn/2014:3 -700 

 

§ 15 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på 

socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på  

dagordningen är avsedd för eventuell information från utsedd representant i råden. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 13 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Gunnel Eriksson informerar om Rådet för funktionshinderfrågors (RFF) senaste  

sammanträde. 
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 Sn/2014:4 -027 

 

§ 16 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndes ledamöter. 

 

Inga kurser eller konferenser föreligger. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 14 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 
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 Sn/2011:167 -730 

 

§ 17 

Motion av Iris Dimitri (v), Ove Haarala (v), Henrik Lehtipalo (v), Karl-Erik Taivalsaati 

(v), Stig Eriksson (v), Ann-Christine Lehtipalo (v) samt Erland Söderberg (v) avseende 

Gällivares hemtjänst står till tjänst!  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta yttrandet som sitt eget, 

 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då den ej överensstämmer 

med gällande lagstiftning. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har mottagit från kommunstyrelsen (KS 2011.648/730) uppdraget att 

ansvara för beredning av motion Gällivares hemtjänst står till tjänst!  

 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att framta ett yttrande över motionen. 

Enligt yttrandet har motionen ringa betydelse för den brukargruppen som skulle beröras. 

Socialstyrelsen avråder kommunerna starkt att frångå bestämmelserna i  

socialtjänstlagen om handläggning och dokumentation då socialnämnden ansvarar för 

att den enskilde får sina behov tillgodosedda och detta äventyras i så kallad förenklad 

biståndsbedömning som föreslås i motionen. 

 

Observera att beslutsunderlaget till socialnämnen är en uppdaterad version av det  

beslutsunderlag som socialnämndens allmänna utskott har fått ta del av vid  

sammanträdet den 6 februari 2014. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 20 februari 2014 § 15 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
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Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet som sitt eget, 

 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då den ej överensstämmer 

med gällande lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss av motion Gällivares hemtjänst står till tjänst! 

2. Yttrande avseende motion Gällivares hemtjänst står till tjänst! 

 

Yrkande   

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar med instämmande av Roland Nirlén (s)  

 

att socialnämnden antar yttrandet som sitt eget, 

 

att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då den ej 

överensstämmer med gällande lagstiftning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Eva-Lena Lyckholm (v) m.fl. förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå 

kommunfullmäktige i enlighet med Eva-Lena Lyckholm m.fl. förslag.  
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 Sn/2012:10 -770 

 

§ 18 

Patientsäkerhetsberättelse 2013  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta Patientsäkerhetsberättelse 2013. 

 

Bakgrund 

Enligt patientsäkerhetslagen skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars 

varje år. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under  

föregående kalenderår. Vårdgivaren ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, 

analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet 

tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska 

fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. Patientsäkerhetsberättelsen 

ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 16 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen: 

- Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 

- Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten. 

- Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis 

allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta Patientsäkerhetsberättelse 2013. 

 

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse 2013. 
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 Sn/2014:5 -011 

 

§ 19 

Projektplan byggnation Hedgården  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden vill ha information om hur projektplanen ser ut för ombyggnationen av 

Hedgården.  

 

Socialnämnden bjuder in fastighetssamordnaren för Hedgården till sitt sammanträde den 

20 februari 2014 för att informera i ärendet. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 17 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 
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 Sn/2014:5 -011 

 

§ 20 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bjuda in chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 10 april 

2014 för att informera om arbetet med det nya äldreboendet ”Kommunalhemmet” samt 

om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att 

kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling, 

ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens 

sammanträden.  

 

Socialnämnden vill ha information om arbetet med det nya äldreboendet  

”Kommunalhemmet” samt om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Socialnämnden beslutade den 30 januari 2013 § 9 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sitt sammanträde den 20 februari 2014 för att  

informera i ärendet.  

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 18 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen kunde inte närvara vid socialnämndens 

sammanträde den 20 februari 2014. 
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 Sn/2014:6 -042 

 

§ 21 

Socialnämndens budgetuppföljning 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Marie Rydström, ekonom redovisar socialnämndens budgetuppföljning.  

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 19 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 
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 Sn/2014:37 -042 

 

§ 22 

Bokslut 2013  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2013 och  

överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 

1 009 kronor av investeringsbudgeten, till 2014. 

 

Bakgrund 
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, 

årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv &  

utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även socialnämndens måluppfyllelse utifrån 

det tagna styrkortet som är en del av kommunens styrmodell Balanserad styrning. 

 

Socialnämndens bokslut avseende driftbudget 2013 uppvisar ett överskott på 799 tkr. 

 

Socialnämnden begär att få kompletteringsbudgetera 1 009 tkr av investeringsbudgeten. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 20 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta: 

 

att socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2013 och över-

lämnas till kommunfullmäktige för fastställande, 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 

1 009 kronor av investeringsbudgeten, till 2014. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämndens bokslut 2013 uppdelad i; 

1. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2013, 

2. Socialnämndens fördjupade måluppfyllelse 2013, 

3. Socialnämndens kompletteringsbudget 2013 till 2014. 
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 Sn/2014:7 -700 

 

§ 23 

Förvaltningschefens rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marianne Jonsson informerar socialnämnden. Ärendet presenteras vid 

socialnämndes sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 21att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

Marianne Jonsson informerar socialnämnden om: 

- Utbildning för chefer inom socialförvaltningen. 

- Pensionärsavtackning. 

- Lägesbeskrivning gällande den nya organisationen 2014. 

- Kallelse till styrgrupp gällande ”Beskrivning av den kommunala vården och  

omsorgen av äldre, Gällivare kommun”. 

- Kallelse till workshop gällande byggnationen av det nya äldreboendet  

- ”Kommunalhemmet”. 
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 Sn/2014:8 -700 

 

§ 24 

Ärendeuppföljning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ärendet ”Revidering av delegationsordning” tas upp vid socialnämndens  

sammanträde den 8 maj 2014, 

 

att uppföljningsdatum för ärendet ”Avvecklingssamtal” ändras till 9 oktober 2014. 

 

Bakgrund 

Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid socialnämndens sammanträden.  

Nedan redovisas ärendeuppföljningslistan. 

 

Dokumentnamn/beskrivning: Projektplan byggnation Hedgården 

Datum:2013-10-10  

Initierat av: SN  

Diarienr: 2013:29  

Åtgärd: Information  

Uppföljning/bevakningsdatum: februari 2014 Service- och teknikförvaltningen  

 
 

Dokumentnamn/beskrivning: Revidering av delegationsordning 

Datum:  
Initierat av: SN  

Diarienr:  
Åtgärd: kontinuerlig  

Uppföljning/bevakningsdatum: Kontinuerligt av Marika Rissanen Korpi och  

Marianne Jonsson 

 
 

Dokumentnamn/ beskrivning: KPB/kompassen 

Datum:2013-09-02  

Initierat av: SN  

Diarienr: 2012:123  

Åtgärd: Uppföljning  

Uppföljning/bevakningsdatum: mars 2014 åtgärdsplaner kvalitets-

mål/socialförvaltningen 
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Dokumentnamn/ beskrivning: Utredning införande av utredande hemtjänst inom 

äldreomsorgen 

Datum: 2013-06-13  

Initierat av: SN  

Diarienr:   
Åtgärd: Utredning  

Uppföljning/bevakningsdatum: Augusti 2014/ socialförvaltningen  

 
 

Dokumentnamn/beskrivning: Information från samhällsbyggnadschefen  

Datum: 2013-10-10  

Initierat av: SN  

Diarienr:   

Åtgärd:   
Uppföljning/bevakningsdatum: februari 2014  

 
 

Dokumentnamn/beskrivning: Projekt Trygghet för brukare i hemtjänsten 

Datum: 2013-12-12  

Initierat av: SN  

Diarienr: 2013:166-732  

Åtgärd: Uppföljning  

Uppföljning/bevakningsdatum: oktober 2014  

 
 

Dokumentnamn/beskrivning: Avvecklingssamtal 

Datum: 2013-12-12  

Initierat av: SN  

Diarienr: 2012:173-007 

Åtgärd: Uppföljning/redovisning av modellen för avvecklingssamtal 

Uppföljning/bevakningsdatum: hösten 2014 

 
 

Dokumentnamn/beskrivning: Tillsyn särskilt boende; Enen/Inspektionen för våld och 

omsorg 

Datum: 2013-12-12  

Initierat av: SN  

Diarienr: 2013:41-701 

Åtgärd: Uppföljning 

Uppföljning/bevakningsdatum: maj 2014/Socialförvaltningen 
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GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden 

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Dokumentnamn/beskrivning: Uppföljning hemsjukvården 

Datum: 2014-01-30 

Initierat av: SN  

Diarienr:  
Åtgärd: Uppföljning 

Uppföljning/bevakningsdatum: oktober 2014/Socialförvaltningen 

 
 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 6 februari 2014 § 2 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 20 februari 2014. 

 

 

  

 


