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 Sn/2014:1 -700 

 

 § 42 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.  

 

Bakgrund 

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet. 

 

1.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Hakkas grundskola. 

 

2.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Emmaskolan Mettä-Dokkas. 

 

3.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Myrans grundskola. 

 

4.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Stackens fritidsgård. 

 

5.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Bäckens förskola. 

 

6.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Skogsgläntans förskola Mettä-Dokkas. 

 

7.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Myrans förskola Koskullskulle.  
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8.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll för kommunal tillsyn över rökförbud på  

skolgårdar, Mandolinens förskola.  

 

9.  SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll, Linafallet Lodge AB.  

 

10.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll, Oleary´s. 

 

11.   SN 2014:38 702 

Socialförvaltningen. Tillsynsprotokoll, Backmans Bosättning. 

 

12.   SN 2014:63 701 

Lapplands Kommunalförbund och Lapplands Lärcentra. Samarbetsavtal gällande  

genomförande av Samhällsinformation för nyanlända.  

 

13.   SN 2014:14 770 

Socialförvaltningen. Anmälan till Socialstyrelsen om negativa händelser och tillbud 

med medicintekniska produkter. 

 

14.  SN 2014:56 281 

Miljö- och byggförvaltningen. Beslut avgift för extra offentlig kontroll.  

 

15.   SN 2014:79 739 

Matlaget i Gällivare AB. Minnesanteckningar från Matråd 2014-03-12. 

 

16.  SN 2010:232 700 

Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 22 Motion av Fredric Olofsson (skp) och Gun 

Isaxon (skp) – Samordnat ungdomsarbete. 

 

17.   SN 2013:110 701 

Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 18 Utvärdering av folkhälsorådets sammansättning.  

 

18.  SN 2014:78 100 

Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 64 Profileringsprogram för Gällivare kommun och 

gestaltningsprogram för centrum. 

 

19.   SN 2013:51 007 

Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 58 Bisyssla. 
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20.  SN 2008:255 710 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-03-25 § 29 Upphävande av beslut angående 

politisk styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildnings- och  

kulturnämnden i Gällivare kommun.  

 

Protokoll har inkommit från: 

- Kommunförbundet Norrbotten, styrelsen 2014-01-08. 

- Kommunförbundet Norrbotten, styrelsen 2014-03-06. 

- Kommunförbundet Norrbotten, socialberedningen 2014-02-12. 

- Kommunförbundet Norrbotten, barn- och utbildningsberedningen/  

socialberedningen gemensamt 2014-02-12. 

- Ungdomsrådet 2014-02-19. 

- Ungdomsrådet 2014-03-13.  

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06. 

- Kommunala pensionärsrådet 2014-02-28. 

- Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-18.     

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

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

 

 § 43 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm 

på sammanträdet.  

 

1.   SN 2014:65 702 

Socialförvaltningen. Yttrande till kommunstyrelen angående tillfälligt tillstånd enligt 

alkohollagen. 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  
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 Sn/2014:3 -700 

 

 § 44 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 § 95 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. 

Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014. 

 

Föreligger ingen information.  
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 Sn/2014:4 -027 

 

 § 45 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.  

 

Inga kurser/konferenser föreligger.  
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 Sn/2014:82 -006 

 

 § 46 

Ärendehantering avseende socialnämndens fasta ärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fasta ärenden endast handläggs vid socialnämndens sammanträden.  

 

Bakgrund 

Vid socialnämndens beredning den 8 april 2014 framkom förslag på att ärenden som är 

återkommande vid varje sammanträde, så kallade ”fasta ärenden”, endast skall  

handläggas vid socialnämndens sammanträden. 

 

Fasta ärenden innefattar: 

- Delgivningar. 

- Delegationsbeslut. 

- De kommunala råden. 

- Kurser och konferenser. 

- Socialnämndens budgetuppföljning. 

- Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation. 

- Förvaltningschefens rapport. 

- Ärendeuppföljning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända.  

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att fasta ärenden endast handläggs vid socialnämndens sammanträden.  

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-04-24 § 39. 
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 Sn/2014:81 -027 

 

 § 47 

Personalredovisning med hälsobokslut 2013  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Personalenheten har sammanställt Personalredovisning med hälsobokslut för året 2013 

för socialförvaltningen och vill presentera denna för socialnämnden. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 24 april 2014 § 40 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014. 

 

Emma Keränen, personalhandläggare föredrar ärendet. Informationen pågår mellan  

kl. 10.30-10.50. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Beslutsunderlag 

1. Personalredovisning med hälsobokslut. 
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 Sn/2014:50 -706 

 

 § 48 

Efterskottsdebitering av taxor/avgifter inom socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att under 2014 införa efterskottsdebitering av socialnämndens samtliga taxor/avgifter. 

 

Bakgrund  
Inom socialnämnden debiteras samtliga taxor/avgifter under innevarande månad, av den 

anledningen föreslår ekonomienheten att ändra avgiftsdebiteringen från innevarande 

månad till efterskottsdebitering. Detta berör inte hyresdebiteringen som ligger kvar på 

innevarande månad. 

 

Att införa efterskottsdebitering innebär främst fördelar för brukarna samt att  

administrationen förbättras och en rättsäker maxtaxeberäkning tillämpas. 

 

För brukarens del innebär det att informationen om avgifterna på fakturan blir tydligare 

och behovet av reduceringar i efterhand minskas betydligt. Dessutom görs  

maxtaxeberäkningen för rätt månad med rätta förutsättningar, vilket innebär att lagen 

om maxtaxeberäkningen följs. 

 

Det administrativa arbetet underlättas också med efterskottsdebitering, genom att färre 

rättelser/reduceringar behöver göras. 

 

Marie Rydström, ekonom föredrar ärendet. Informationen pågår mellan kl. 13.00-13.30. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvens som uppkommer är att socialnämnden får en månads  

avgifter mindre det år detta införs genom att vi bara får in 11 månaders avgifter istället 

för 12. Införs det under 2014 blir det en minskad avgiftsintäkt under året med cirka 1,6 

mkr, som kan förklaras i bokslutskommentarerna. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att under 2014 införa efterskottsdebitering av socialnämndens samtliga taxor/avgifter. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-04-24 § 41. 
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 Sn/2014:84 -700 

 

 § 49 

Socialnämndens stipendium 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tilldela Julia Jönsson och Linn Forsberg 1 500 kr vardera. 

 

Bakgrund 

Omvårdnadsprogrammet har inkommit med förslag på kandidater till socialnämndens 

stipendium 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att tilldela Julia Jönsson och Linn Forsberg 1 500 kr vardera. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens stipendier 2014 – kandidater. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-04-24 § 42. 
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 Sn/2014:83 -701 

 

 § 50 

Köp av behandlingsplatser av Fria Sällskapet Länkarna i Gällivare  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden köper två platser, vid Fria Sällskapet Länkarnas fritids- och  

rekreationshem i Moskojärvi, till en kostnad av 256 000 kronor för 2014 och 264 000 

kronor för 2015. Kostnaden belastar biståndsenhetens konto, 

 

att enhetschefen för biståndsenhet får i uppdrag att teckna avtal med Fria Sällskapet 

Länkarna för 2014-2015. 

 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 14 juni 2004 § 56 att köpa två platser hos Fria Sällskapet 

Länkarna i Moskojärvi som en garanti på att två platser fanns tillgängliga för  

placeringar från Gällivare. Det var för att tillförsäkra platser som en resurs inom det 

stödboendeprojekt som fanns. 

 

Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2005 § 61 att förlänga avtalet ytterligare ett år, 

detta beslut var ett ”tillsvidarebeslut” och ett följdbeslut till att stödboendeprojektet 

upphörde som verksamhet. Avtalet förlängdes 2006. Socialnämnden tog ett nytt beslut 

14 december 2006 § 124 att ge enhetschefen för gemensam biståndsenhet i uppdrag att 

förlänga avtalet med Länkarna i två år. 12 februari 2009 § 12 beslutade socialnämnden 

att förlänga avtalet för 2009. 17 december 2009 § 145 beslutade socialnämnden att köpa 

två platser hos Fria Sällskapet Länkarna för perioden 2010-2011. Inget beslut om att 

köpa plats och inget avtal har varit upprättat för perioden 2012-2013. Biståndsenheten 

har haft två platser bokade hos Fria Sällskapet Länkarna under denna period till samma 

pris som enligt tidigare avtal 240 000 kronor per år. 

 

2004 användes platserna nästan till 100 %. Från 2005 och till idag har de använts 100 % 

och socialtjänsten har haft flera placeringar utöver de köpta platserna. Kostnaden för två 

platser var fram till 2011, 219 000 kronor per år. 2012 höjdes avgiften till 240 000  

kronor per år och 2014-03-21 har Fria Sällskapet Länkarna beslutat att höja avgifterna 

fr.o.m. 2014-05-01 med 1 000 kronor per månad, vilket blir 256 000 kronor för 2014 

och 264 000 kronor för 2015. 

 

Kostnaden för övriga placeringar hos fria Sällskapet Länkarna är, fr.o.m. 2013-05-01, 

550 kronor per dygn vilket blir en årskostnad på 198 000 kronor per placering.  
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De som placeras hos Fria Sällskapet Länkarna i Moskojärvi är enskilda som inte har 

något annat boende på grund av sin missbruksproblematik. Enskilda med eget boende 

som har behov av att vara i en nykter miljö under en period för att stärka sig efter en 

missbruksperiod så att de kan komma tillbaks till en nykter tillvaro och få  

förutsättningar till att kunna behålla sitt boende. Det kan också vara enskilda, med eller 

utan boende, som ska på behandlingshem men har behov av att vara i en nykter miljö en 

period för att kunna tillgodogöra sig behandlingen från dag ett.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget kan ge ekonomiska konsekvenser om det visar sig att platserna inte används 

men om man ser tillbaks till de åren som socialnämnden köpt platser hos Fria Sällskapet 

Länkarna så har Gällivare haft placeringar utöver de köpta platserna. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att socialnämnden köper två platser, vid Fria Sällskapet Länkarnas fritids- och  

rekreationshem i Moskojärvi, till en kostnad av 256 000 kronor för 2014 och 264 000 

kronor för 2015. Kostnaden belastar biståndsenhetens konto, 

 

att enhetschefen för biståndsenhet får i uppdrag att teckna avtal med Fria Sällskapet 

Länkarna för 2014-2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-04-24 § 43. 
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 Sn/2014:6 -042 

 

 § 51 

Socialnämndens budgetuppföljning 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ärendet utgår med anledning av att budgetuppföljningen för april månad ej är klar.  

 

Bakgrund 

Marie Rydström Karlsson, ekonom redovisar socialnämndens budgetuppföljning för 

april 2014. Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014. 

 

Föreligger ingen budgetuppföljning.  
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 Sn/2014:5 -011 

 

 § 52 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.  

 

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 12 december 2013 § 161 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 30 januari 2014. Denne kunde 

dock inte närvara vid sammanträdet. 

 

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

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 20 februari 2014 för att informera 

i ärendet. Denne kunde dock inte närvara vid sammanträdet. 

 

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2014 § 20 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 10 april 2014 för att informera 

om ovanstående.  

 

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har inte möjlighet att närvara vid  

sammanträdet den 10 april 2014 men föreslår att socialnämnden istället bjuder in  

samhällsbyggnadsförvaltningens koordinator för att informera i ärendet.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens koordinator har inte möjlighet att närvara vid  

sammanträdet den 10 april 2014. 

 

Socialnämnden beslutade den 10 april 2014 § 37 att ånyo för fjärde gången inbjuda  

chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen till socialnämndens sammanträde den 9 maj 

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

om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ärendet presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014.  

 

Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet. Informationen  

pågår mellan kl. 11.00-11.45. 
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 Sn/2014:7 -700 

 

 § 53 

Förvaltningschefens rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marika Rissanen Korpi informerar socialnämnden. Ärendet  

presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014.  

 

Förvaltningschefen informerar socialnämnden om 

- förvaltningschefernas arbete med att lägga ett gemensamt budgetförslag, 

- vikariesituationen inför sommaren 2014 – ytterligare information tillställs  

socialnämnden vid sammanträdet den 12 juni 2014,  

- rekrytering av biståndschef samt enhetschefer inom äldre- och  

handikappomsorgen i Gällivare,  

- rekrytering av socionomer till biståndsenheten, 

- bemötandeveckan, 

- mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  
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 § 54 

Ärendeuppföljning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ärendet KPB/Kompassen utgår från ärendeuppföljningslistan med anledning av att 

socialnämnden får en redovisning av detta i samband med årsredovisning och  

halvårsrapport,  

 

att socialnämnden vill ha en redovisning av vikariesituationen inom socialtjänsten inför 

sommaren 2014. 

 

Bakgrund 

För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en  

ärendeuppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden 

som skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om 

vid ett senare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning 

tas upp som stående punkt på socialnämndens sammanträden.  

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista 2014. 

  

 


