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 Sn/2010:8  
 
§ 73 

Delgivningar  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Socialförvaltningen 
 
1. SN 2008:156 
Skrivelse, socialförvaltningen gällande Sameföreningen Gällivare kommun. 
 
2 SN 2010:179 701  
Samarbetsavtal, socialnämnden och kvinnojouren Nike i Gällivare. 
 
3. SN 2010:171 701 
Kungörelse, detaljplan för kv. Enen. 
 
4 SN 2010:137 701 
Kungörelse, detaljplan för del av Gällivare 12:74. 
 
5. SN 2010:130 701 
Kungörelse, detaljplan för del av Robsam 1:1. 
 
6. SN 2010:131 701 
Samråd- underrtättelse, detaljplan för Bergtallen 2. 
 
7. SN 2010:131 701 
 Samråd- underrtättelse, för del av Björken 2 och 7. 
 
8. SN 2010:177 013 
Enkät, Sveriges makalösa föräldrar. 
 
9. SN 2010:176 013 
Enkät, utåtriktade aktiviteter. 
 
10. SN 2010:117 013 
Enkät, IOGT-NTOs juniorförbund. 
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11. SN 2010:175 013 
Enkät, angående våld mot äldre. 
 
12. SN 2010:174 013 
Enkät, om övergrepp och försummelse i dagens barn- och ungdomsvård. 
 
13. SN 2010:173 013 
Enkät, leverantörer av hemtjänst. 
 
14. 2010:63 
Verksamhetsuppföljning, socialnämnden. 
 
Sammanträdesprotokoll 
 
Protokoll Folkhälsorådet 10-02-02. 
 
Protokoll Kpr 10-04-29. 
 
Protokoll samverkan polisen- Gällivare kommun 10-02-02. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 61. 
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 Sn/2010:8  

 
§ 74 

Delegationsbeslut  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Ekonomienheten 
 
1. SN 2010:178 002 
Ned- och avskrivningar av kundfodringar, delegationsanmälan. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delegationsbeslutet med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 62. 
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 Sn/2010:116  

 
§ 75 

Information  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information som delges socialnämnden. 
 
Iris Dimitri (v) informerar om kommunförbundets socialaberedning. 
 
Eva-Lena Lyckholm (v) informerar om ett projekt i Helsingborg som handlar om sam-
verkan mellan socialtjänst och skolan.  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 63. 
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 Sn/2010:167  

 
§ 76 

Redovisning kostnad per brukare/kompassen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att få in en samlad bild/analys av kostnaderna inom LSS,  
 
att redovisa samtliga åtgärder som redan gjorts för att få ned kostnaderna samt, 
 
att inkomma med eventuella andra åtgärder som kan vidtas för att komma ned i kostna-
derna, 
 
att följa upp ärendet i oktober 2010, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010 av Marie Ryd-
ström, ekonom, Marie Johansson, chef/controller samt Kristina Larsson, it- koordinator.  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 64. 
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 Sn/2010:168  

 
§ 77 

Redovisning sjuktal   

 
Socialnämnden beslutar 
. 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde en 17 juni 2010 av Eva Askebrand, 
personalhandläggare.  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010 
 
Beslutsunderlag 
Snau 2010-06-03 § 65. 
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 Sn/2010:120  

 
§ 78 

HSL rapport  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Allmän information gällande hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010 av Eva Johansson 
Saadio, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 66. 
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 Sn/2010:144  

 
§ 79 

Färdtjänststatistik första kvartalet 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Under första kvartalet 2010  har det gjorts 2905 resor med färdtjänsten, vilket är ca 900 
resor färre än samma period 2009. Snittkostnaden per resa under perioden är ca 173 
kronor. 
 
Under perioden har det gjorts 215 resor där maxtaxan har trätt i kraft och de flesta re-
sorna utförs i intervallen 51-60 kilometer. Under första kvartalet har subventionen via 
maxtaxan kostat nämnden ca 10 900 kr.  
 
Första kvartalet 2010  redovisar ca 380 tkr lägre kostnad i jämförelse mot motsvarande 
period 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med en fortsatt minskning av antalet resande kommer färdtjänsten visa ett positivt resul-
tat för 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsenheten föreslår Socialnämnden  
 
att lägga informationen till handlingen 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, nämnd-och utredningsenheten. 
2.Bilaga statistik. 
3. Snau 2010-06-03 § 67. 
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 Sn/2010:2  

 
§ 80 

Budgetuppföljning 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att göra extra betalningar på leasingavtalet avseende inköpet av bilar, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid sammanträdet av Marie Rydström, ekonom. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning maj 2010. 
2. Snau 2010-06-03 § 68. 
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 Sn/2010:3  

 
§ 81 

Förvaltningschefens rapport 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson , socialchef 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser att ta ställning till 
 
Utredning 
Länsövergripande 
Mellan länets kommuner och landstinget pågår ett arbete att beskriva regionala struktu-
rer för kunskapsutveckling inom äldreområdet samt att ta fram avsiktsförklaringar inom 
området. Det finns ett stort behov inom socialtjänsten att arbeta mer långsiktigt med 
evidensbaserad praktik. För att detta ska fungera måste vi bygga upp regionala struktu-
rer som främjar utveckling. 
 
Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan - har tagits fram i 
samverkan mellan kommuner och landsting. Det som återstår att komma överens om är 
tid för när kallelse och utskrivningsmeddelande ska skickas. 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten har inbjudit kommunerna att söka utvecklingsmedel 2010 för 
att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Socialcheferna i 
länet är överens om att en ansökan, gemensamt för hela länet, ska lämnas in. Ansökan 
ska behandlas i socialberedningen för att tas upp i Kommunförbundet Norrbottens sty-
relse. 
 
Socialtjänsten övergripande 
Styrgruppen för personligt ombud kommer träffas den 23 juni för avstämning inför 
sommaren och verksamhetens ”inrättning” utifrån två tjänster 
   
POSOM-gruppen har träffats 21/5. Förslag om ”Plan för POSOM” har diskuterats och 
reviderats utifrån de synpunkter som inkommit.  
 
Beredskapsplan för socialförvaltningen är under revidering och beräknas vara klar hös-
ten 2010. 
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Tre personal från socialförvaltningen har påbörjat utbildning Processinriktat arbetssätt 
som riktar sig till alla förvaltningar. 
 
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande 
tillstånd 2010 redovisas vid sammanträdet av förvaltningschef. 
 
Förslag till beslut 
att lägga rapporten till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport. 
2. Snau 2010-06-03 § 69. 
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 Sn/2010:145  

 
§ 82 

Öppnande av tillfällig korttidsvård  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att fr o m 1 september 2010 öppna en tillfällig korttidsvård för ca 10 platser till en unge-
färlig kostnad av 2 mkr. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden avser att fr o m 1 september 2010 öppna en tillfällig korttidsvård för ca 
10 platser i lokaler i anslutning till Wassarahem/Älvgården.  
 
Kostnaden för detta finansieras av det överskott som uppkommer för lägre PO-
kostnader vid anställning av äldre och yngre arbetskraft. Prognosen för hur mycket 
överskott PO-kostnaderna ger för hela 2010 är för närvarande drygt 2 mkr, men kan öka 
under sommarmånaderna när behovet av vikarier ökar. 
 
Öppnandet av den tillfälliga korttidsvården från 1 sept fram till årsskiftet uppskattas 
kosta ca 2 mkr, i detta ingår personalkostnader, hyreskostnader och övrig drift. För att 
hålla nere kostnaderna kan möjligheter finnas att samverka med den personal som redan 
finns inom Wassarahem/Älvgården.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Öppnandet av den tillfälliga korttidsvården från 1 sept fram till årsskiftet uppskattas 
totalt kosta ca 2 mkr. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att fr o m 1 september 2010 öppna en tillfällig korttidsvård för ca 10 platser till en unge-
färlig kostnad av 2 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Sammanställning av antal brukare med beslut om särskilt boende som inte verkställts 
inom 3 månader. 
3. Snau 2010-06-03 § 70. 
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 Sn/2010:7  

 
§ 83 

De kommunala råden  

 
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 de kommunala råden. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 71. 
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 Sn/2010:6  

 
§ 84 

Kurser och konferenser 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att respektive parti utser en deltagare, 
 
att deltagaren kontaktar nämndsekreteraren. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
1. Ungdomar, alkohol, droger och trafik. Den 8 september, Nordkalotten Hotell och 
konferens i Luleå. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 72. 
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 Sn/2010:135  

 
§ 85 

Yttrande angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas 
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,  
 
att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.  
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att socialnämnden utformar en kommunal om-
sorgsgaranti som innebär att äldre par har möjlighet att bo tillsammans när den ena part-
nern har behov av att flytta in till särskilt boende. 
 
I dagsläget så säger socialtjänstlagen att ”kommunen skall inrätta särskilda boendefor-
mer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”. Detta 
innebär i praktiken att om bara en partner uppfyller kriterierna för att beviljas särskilt 
boende så finns ingen lagstadgad rätt för den andra partnern att flytta med till boendet. 
Det är alltså upp till kommunernas ”goda vilja” om makar får fortsätta bo tillsammans 
när en make inte längre kan bo kvar hemma. 
 
I Gällivare kommun så beviljas bistånd om särskilt boende till de personer som har be-
hov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden har inte tagit något 
beslut om riktlinjer som innebär möjlighet till parboende för makar i de fall då bara den 
ena maken är i behov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. 
 
Riksdagens utredningstjänst, har på uppdrag av Folkpartiet, genomfört en undersökning 
om hur landets kommuner hanterar möjligheten till parboende. I denna undersökning, 
som publicerats april 2010, har 213 av landets 290 kommuner svarat på frågan om de 
låter äldre makar bo tillsammans i särskilt boende, trots att den ena maken är för frisk 
för omsorgen. Av dessa 213 kommuner har 44 svarat nej, 45 kommuner har svarat att de 
alltid erbjuder den möjligheten och 118 kommuner har svarat att de erbjuder möjlighe-
ten i vissa fall. 
 
De kommuner som låter äldre bo ihop, trots att den ena maken saknar vårdbehov, har 
enligt undersökningen erfarenheter av att det varken kostar pengar eller är ett stort pro-
blem. I Göteborg och Haninge, som är exempel på kommuner som låter den friska ma-
ken flytta med, har färre än tio respektive ett par nyttjat möjligheten. Generellt beskrivs 
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i undersökningen att erfarenheten är att de flesta par inte vill bo ihop när den ena maken 
får ett stort vårdbehov.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget så finns ingen buffert om lediga platser i särskilt boende. En garanti om par-
boende innebär att resurser för ett sådant boende bör planeras både utifrån budget och 
placering. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas 
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,  
 
att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat  
3. Snau 2010-06-03 § 73. 
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 Sn/2010:169  

 
§ 86 

Yttrande angående rapport övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun  

 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att det inte ingår i socialförvaltningens kompetensområde att förmedla lägenheter varför 
förmedling av handikapplägenheter övergår till TOPbostäder. 
 
att redovisade synpunkter beaktas utifrån fortsatt planering för lokaler i Gällivare kom-
mun. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 080602 fattat beslut om projektet Övergripande lokalöversyn. 
Uppdraget för projektet handlar om att på kort och lång sikt beskriva behovet av lokaler. 
100317 är rapporten angående Övergripande lokalöversyn färdigställd. De lokaler som 
primärt berörs i rapporten är förvaltningslokaler, skollokaler, och lokaler för social om-
sorg. Kommunens innehav av industri/affärslokaler och avvecklingslokaler berörs även 
i rapporten. 
 
Utifrån rapportens beskrivning av socialförvaltningens behov av lokaler så finns följan-
de synpunkter från socialförvaltningen: 
 
* Rapporten konstaterar att en planering för ersättning av Gunillahems boende är nöd-
vändig med tanke på LKAB;s samhällspåverkan. I dagsläget är nyproduktion det enda 
alternativet för ersättning av Gunillahem och beslut om nyproduktion inklusive budget 
är en förutsättning för att socialförvaltningens praktiska planering för ett ersättningsbo-
ende konkret kan fortsätta. 
  
* Vidare så konstateras i rapporten att det successivt finns möjlighet att 27 lägenheter 
från Lövberga tillförs hyresmarknaden i form av trygghetsbostäder. Utifrån denna tanke 
så är det viktigt att göra en djupare analys av var trygghetsboenden kan/skall finnas. 
Detta utifrån osäkerheten om LKAB;s samhällspåverkan i Malmberget samt behovet av 
stöd/service i nära anslutning till ett trygghetsboende. Socialförvaltningen är positiv till 
trygghetsboenden men vill betona vikten av att dessa skapas i en attraktiv miljö för våra 
äldre samt att dessa boenden planeras utifrån den standard som beskrivs i riktlin-
jer/övriga styrdokument. 
 
* Planeringen som beskrivs för Enen och Hedgården är att utifrån ekonomiska och ar-
betsmiljömässiga skäl så bör 56 respektive 20 lägenheter finnas kvar för gruppboende. 
Övriga 28 lägenheter på Enen och 31 lägenheter på Hedgården föreslås bli trygghetsbo-
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enden. Dessa 59 lägenheter skall enligt planeringen ersättas med nyproduktion för att 
kompensera behovet av gruppboendeplatser. Socialförvaltningen ser i stort behovet av 
trygghetsboenden och är positiv till skapandet av dessa boenden. Om planeringen för 
Enen och Hedgården skall realiseras är det dock viktigt med en djupare analys för att 
landa helt rätt utifrån hur fördelningen av antalet gruppboendeplatser och trygghetsbo-
enden skall se ut på respektive enhet. 
 
* När det gäller pågående omförhandlingar angående Älvgårdens lokaler så är det vik-
tigt att följa upp och ta beslut om vad som skall hända utifrån det förslag som landsting-
et kommer att presentera. Kan ombyggnationer klara de krav om standard som grupp-
boendeplatser kräver eller blir nyproduktion nödvändig och i så fall för hur många plat-
ser? 
 
* I rapportens avsnitt om ”äldreomsorgslokaler” så finns Ullatti (9 lägenheter) och 38 
handikapplägenheter medtagna. Här saknas en definition om att dessa lägenheter är or-
dinära boenden. Överlag saknas en definition om vad olika boenden innebär samt en 
uppdelning av vilka kategorier av boenden som idag finns inom samlingsbegreppet 
”äldreomsorgslokaler”. 
 
* Rapporten kommenterar att det finns ett antal handikappanpassade lägenheter som 
förmedlas dels via kommunen dels via Top bostäder AB. Förslaget är att det skapas 
bättre rutiner för förmedling av dessa lägenheter. Socialförvaltningen instämmer i för-
slaget om en enhetlig rutin för den administrativa hanteringen samt bedömningen om 
vilka personer som kan bli aktuella för dessa lägenheter.  
 
* I inventeringen av lokaler för handikappomsorgen saknas uppgift om den lokal på 
Järnvägsgatan 9 i Malmberget där verksamhet för korttids och fritidsverksamhet enligt 
LSS bedrivs idag. Vidare saknas uppgift om att öppen hemtjänst inom äldreomsorgen 
har lokaler i Ullatti och Puoltikasvaara.  
 
* Rapporten konstaterar att en övergripande strategisk lokalplanering är viktig inte 
minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Socialförvaltningen instämmer i detta och vill 
därmed poängtera vikten av att kontinuerligt följa samhällsutvecklingen utifrån befolk-
ningsprognoser och scenarier  om en stor inflyttning till Gällivare från Malmberget. 
Detta då behovet av lokaler behöver bedömas i relation till vår befolkning och var den 
kommer att finnas.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
I detta skede inga kända ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I detta skede inga kända konsekvenser för barn och ungdom. 
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att redovisade synpunkter beaktas utifrån fortsatt planering för lokaler i Gällivare kom-
mun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Rapport Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
3. Ksau § 57 2010-03-29.  
4. Snau 2010-06-03 § 74. 
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 Sn/2010:170  

 
§ 87 

Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  

 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta förslag om prioriteringsordning och förslag om kostnadsfördelning angående 
tillverkning av legitimationskort för anställd personal i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 100426 fattat beslut om att införa legitimation för anställd perso-
nal inom Gällivare kommun. Nämnderna rekommenderas i beslutet att ”anta utredning-
ens förslag avseende prioriteringsordning och förslag till kostnadsfördelning”. 
 
Den prioriteringsordning som beskrivs i utredningen om legitimation handlar i första 
hand om att verksamheter inom socialförvaltningen (äldreomsorgen och öppenvården) 
skall få legitimation. I andra hand skall pensionärsservicen inom service och teknikför-
valtningen prioriteras. Därefter skall alla andra verksamheter i kommunen få legitima-
tion. Tanken är att både fast anställd personal, vikarier och timanställda skall ha legiti-
mation i någon form. 
 
När det gäller kostnadsfördelningen så har kommunstyrelsen 100426, beslutat att an-
svara för de kostnader för investeringar som krävs för att kunna tillverka legitimationer-
na, totalt 95 000:-. Vidare sägs i utredningen beträffande kostnadsfördelning att kostna-
der för korten bör delas upp mellan fastighetsförvaltningen som står för inköp av korten 
när det gäller personal i kommunhuset och räddningstjänsten. För övrig personal, i 
andra lokaler, står respektive förvaltning för kostnaden för inköp av korten. Respektive 
förvaltning står för kostnader angående tillverkning av legitimationskorten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I utredningen om legitimation konstateras att det är förenat med vissa kostnader för för-
valtningarna att köpa in och tillverka legitimationskort. Den sammanfattande bedöm-
ningen enligt utredningen är dock att nyttan med legitimationerna överväger den kost-
nad som blir aktuell. Kostnaden för socialförvaltningen beräknas uppgå till ca 24 000:- 
(800 x 30:-), utifrån de kostnader som beskrivs för inköp och tillverkning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det kan vara tryggt för alla, även barn och ungdomar, att personal inom Gällivare 
kommun kan uppvisa legitimation om sin anställning. 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att anta förslag om prioriteringsordning och förslag om kostnadsfördelning angående 
tillverkning av legitimationskort för anställd personal i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Utredning ”Förslag om krav på legitimation inom Gällivare kommun” 
3. Beslut kommunstyrelsen 100426 
4. Snau 2010-06-03 § 75. 
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 Sn/2010:65  

 
§ 88 

Socialnämndens begäran om anslag ur utvecklingsmedel till projektinventering 
äldreboenden  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att kommunstyrelsens beslut om en ”Strategisk plan för framtida boenden för äldre i 
Gällivare kommun”, blir den inventering där också socialnämndens behov av klargö-
randen inryms utifrån beskrivna direktiv från lokalstyrgruppen.  
 
Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden har i februari 2010 fattat beslut om att begära tilläggsanslag avseende 
projektinventering om framtidens behov och utformning av äldreboenden. Kommunsty-
relsen har 100426 fattat beslut om att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 
Detta då man från kommunstyrelsens sida ansett att intentionerna i socialnämndens för-
slag till projektinventering har varit i överensstämmelse med lokalstyrgruppens förslag 
till utredningsdirektiv för ”Strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare 
kommun”. Kommunstyrelsen har 100426 fattat beslut om att anta lokalstyrgruppens 
förslag. 
 
Antagna direktiv handlar om att en inventering skall resultera i en strategisk plan för 
framtida boenden för äldre i Gällivare kommun. Befintligt bostadsbestånd, inklusive 
kommunala verksamhetslokaler, skall inventeras och bedömas utifrån anpassningar till 
lämpliga boenden för äldre. En förstudie av ersättningsboende utifrån Gunillahems av-
veckling skall också göras enligt direktiven. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att de intentioner som socialnämnden beskrivit av-
seende inventering av kommunens äldreboenden, behov av anpassningar samt behov av 
olika framtida boenden kan hanteras inom ramen för lokalstyrgruppens direktiv för den 
strategiska planen. Även behovet att fokusera på ersättningsboende utifrån planeringen i 
Malmberget, bedöms inrymmas i dessa direktiv. Förvaltningschefen kan utifrån sitt del-
tagande i lokalstyrgruppen, informera på socialnämndens sammanträde 100617, om det 
”dagsaktuella” utifrån arbetet med den strategiska planen för äldres boende. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt kommunstyrelsens beslut 100426 skall projektgruppen för den strategiska planen 
återkomma till kommunstyrelsen med begäran om anslag för finansiering av utredning-
en. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att kommunstyrelsens beslut om en ”Strategisk plan för framtida boenden för äldre i 
Gällivare kommun”, blir den inventering där också socialnämndens behov av klargö-
randen inryms utifrån beskrivna direktiv från lokalstyrgruppen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Tjänsteskrivelse 100221 angående socialnämndens begäran om tilläggsanslag för 
projektinventering. 
3. Beslut socialnämnden 100226 om tilläggsanslag. 
4. Beslut kommunstyrelsen 100426. 
5. Snau 2010-06-03 § 76. 
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 Sn/2010:172  

 
§ 89 

Anbud leverans av fordon till socialförvaltningen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
Att anta anbud avgivet av Eriksson Bil i Gällivare AB enligt nedan samt att upphand-
lingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om så-
dan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap. 2 § LOU, 
 
60 mån: 4-hjulsdrivna fordon ; 2712x12x1,125x21= 768.852 kr inkl moms. 
   2-hjulsdrivna fordon ; 1586x12x1, 125x12+2008x12x1, 125x3= 335.340 kr inkl 
moms. 
Total årshyreskostnad: 1.104.192 kr inkl moms 
 
Inlösenpris efter 5 år ; 4-hjulsdrivna fordon: 46648x21x1,125=1.102.059 kr inkl moms. 
   2-hjulsdrivna fordon: (27281x12+34535x3)x1,125= 484.850 kr inkl moms. 
Total inlösenkostnad= 1.586.909 kr inkl moms. 
 
Bakgrund 
Nuvarande fordonspark som varit i drift sedan 2001/2002 och tidigare avses att bytas ut. 
Centrala inköpsfunktionen har i samråd med verksamhetsansvariga infodrat anbud en-
ligt bifogat förfrågningsunderlag. 
 
Upphandlingen är annonserad enligt gällande regler. 
 
Efter avslutad anbudstid har anbud inkommit enligt nedan. 
 
Malmfältens Bil-City AB   ,Gällivare 
Eriksson Bil i Gällivare AB  ,-” 
 
Sammanställning samt utvärdering av inkomna anbud redovisas i ”Sammanställning-
utvärdering anbud leverans av fordon till ÄO”. 
 
Av utvärdering framgår att det enda godkända anbudet är avgivet av Eriksson Bil i Gäl-
livare AB enligt nedan: 
21 st 4-hjulsdrivna fordon: Ford Kuga Trend 5D 2,0 TD 140 M6 4WD. 
15 st 2-hjulsdrivna fordon: 12 st Ford Fiesta Trend 5 D 1,6 TD 75 hk PF M5 + 3 st 
Ford Focus Trend Kombi 1,6 TDCi 90 PF M5. 
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Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010, av inköpschef 
Rolf Olsson. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010, 
 
att bjuda in Rolf Olsson, inköpschef för att föredra ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förfrågningsunderlag. 
2. Snau 2010-06-03 § 77. 
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 Sn/2010:133  

 
§ 90 

Föreningsbidrag 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att fördela föreningsbidraget enligt nedan redovisade förslag, 
 
Café växthuset erhåller                       74 200 kr 
Gällivare Finska klubb erhåller                        10 450 kr, 
 
att Malmfältens brottsofferjour återremiteras för komplettering.    
 
Bakgrund 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010 av Karl-Erik Tai-
valsaari,utredare. 
 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag till 1. Café växthuset.  2. Malmfältens brotts-
offerjour.  3. Gällivare Finska klubb. 
 
1. Café växthuset 
 
Café växthuset har som förening under sina snart två verksamhetsår haft svårigheter 
med kontinuitet i styrelsen samt säkra ekonomiska rutiner. Föreningen har därav inte 
kunnat redovisa sin bokföring av ekonomin på ett korrekt sätt. 
För att undanröja ovan nämnda brister har föreningen vidtagit följande åtgärder.  
 
1. En ny styrelse har valts med sikte att få en kontinuitet i styrelsearbetet(undertecknad  
    har träffat styrelsen tillsammans med revisor).  
2. Föreningen har fastställt tydliga ekonomiska rutiner för alla inblandade. Det är fram-
för allt kontanthanteringen som har minimerats. ( I övrigt se bilaga 1). 
3. Bokföringen av ekonomin i föreningen kommer att skötas externt och månadsvis via 
Novia Ekonomi AB. David Berggren. 
 
Som undertecknad bedömer jag åtgärderna som tillfredställande för att garantera en 
tryggad ekonomisk hantering av kommunala medel framåt i tiden. 
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                                          Beviljad           Ansöker              
Förening                             2009                2010                       Förslag till  SN 2010      
  
  Café växthuset                72 920       Hyra  =   47  400        Hyra   =  37 200             
                                                            Adm  = 100 000        Adm   =  12 000                          
                                                            Akt    = 100 000        Akt     =  25 000 
                                                           
                                                            Totalt = 247 400       Totalt = 74 200 
   
Förslag att bevilja Café växthuset 74 200kr i föreningsbidrag .  
 
2. Malmfältens brottsofferjour. 
 
Föreningen har sitt säte i Kiruna och är en sammanslagning för Kiruna, Gällivare och 
Jokkmokks kommuner. Man har i dag en fysisk person anställd i Kiruna. Föreningen 
säger sig ha utgifter för både telefonsamtal och resor till Gällivare Tingsrätt. Föreningen 
uppvisar också ett skriftligt intyg från Gällivare Tingsrätt som stödjer behovet av vitt-
nesstöd just i Gällivare, detta p.g.a. att det saknas en tingsvärd här på orten. Föreningen 
är också positiv till att utveckla sin verksamhet här i Gällivare bl.a. med skolan och an-
nan stödverksamhet 
 
Föreningen ansöker om 30 000kr    
 
Förslag att bevilja Malmfältens brottsofferjour 10 000kr i föreningsbidrag. 
 
3. Gällivare Finska Klubb. 
 
Föreningen har efter handläggning hos handikappkonsulenten informerats om möjlighe-
ten att där erhålla medel om ca.15 000 kr för sin verksamhet. På sin tidigare anhållan till 
socialnämnden begär föreningen 25 451kr. Det rimliga börn då vara att Gällivare Finska 
klubb erhåller mellanskillnaden alltså ca: 10450 kr från SN. 
 
Förslag att bevilja Gällivare Finska klubb 10450kr i föreningsbidrag   
 
Förslag till beslut: 
Att socialnämnden beslutar fördela föreningsbidraget enligt nedan redovisade förslag 
 
Café växthuset erhåller                      74 200 kr 
Malmfältens brottsofferjour               10 000 kr 
Gällivare Finska klubb                      10 450 kr   
 
Kvar i budget år 2010 för bidrag till sociala föreningar finns då  45 162 kr 
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Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Sn 2010-05-06 § 70. 
3. Snau 2010-06-03 § 78. 
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 Sn/2010:127  

 
§ 91 

Yttrande angående ledsagarservice till funktionshindrade  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Bakgrund 
Till socialnämnden har inkommit remissbegäran av motion ang. ledsagarservice till 
funktionshindrade. 
 
Enligt motionen erbjuder många kommuner ledsagarservice även som en ren service 
utan myndighetsprövning. Detta som ett komplement till socialtjänstens behovsprövade 
ledsagning som socialnämnden är skyldig att tillhandahålla enligt socialtjänstlagen 
(2001:453 SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ledsagningen sker ofta i samverkan mellan kommunen och andra aktörer. Enligt 
motionen är det viktigt att även Gällivare kommun kan erbjuda ledsagning utan myn-
dighetsprövning; detta för att göra den mer lättillgänglig och flexibel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej kända. 
 
Förslag  till beslut 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden 
 
att ställa sig positiv till att utreda motionen ang. ledsagarservice till funktionshindrade. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, socialförvaltningen. 
2. Motion angående ledsagarservice till funktionshindrade. 
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 Sn/2010:4  

 
§ 92 

Ärendeuppföljningslista 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att ”Avrapportering projekt utveckling anhörigstöd (sn/2008:149)” skall följas upp 2 
gånger per år, 
 
att ”Redovisning avseende ökade kostnader av larm” följs upp i november 2010, 
 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
2 ggr år, Sn 
sep 2010 

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

Socialförvaltningen Sn Sep 2010 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisning av statistik 
 

Socialförvaltningen Sn hösten 
2010 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen  

Uppföljning kartläggning projekt utveck-
ling anhörigstöd 
Sn/2008:149 

Projektledaren Sn December 
2010 

Redovisning avseende ökade kostnader 
av larm 

Förvaltningschefen Sn nov 2010 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården 
Sn/2010:102 

Socialförvaltningen Sn augusti 
2010 

Verksamhetsplanerings- och styrproces-
sen 

Nämnd- och utredningsen-
heten 

Sn september 
2010 
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Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att avrapportering projekt utveckling anhörigstöd (sn/2008:149) skall följas upp 2 gång-
er per år, 
 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 
Beslutsunderlag 
1. Snau 2010-06-03 § 80. 
  
 


