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§ 94 

Delgivningar  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
1. SN 2010:163 013 
Statistik SCB, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 2010 gällande: Gälli-
vare kommun. 
 
2. SN 2010:163 013 
Statistik SCB, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 2010 gällande: öppen 
hemtjänst landet. 
 
3. SN 2010:163 013 
Statistik SCB, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 2010 gällande: öppen 
hemtjänst Gällivare. 
 
4. SN 2010:163 013 
Statistik SCB, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 2010 gällande: öppen 
hemtjänst Malmberget. 
 
5. SN 2010:163 013 
Statistik SCB, öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 2010 gällande: Fjäll-
bäcken- demens dagverksamhet. 
 
6. SN 2010:148 701 
Beslut, Länsstyrelsen Norrbotten gällande: Statsbidrag till personligt ombud för perso-
ner med psykiska funktionshinder.  
 
7. SN 2010:126 701 
Beslut, Länsstyrelsen Norrbotten gällande: Utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 
 
8. SN 2010:48 753 
Beslut, Länsstyrelsen Norrbotten gällande: Utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 
 
9. SN 2010:1  100 
Cirkulär 10:48, SKL gällande: Barn som misstänks för brott. 
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10. SN 2010:1 100 
Cirkulär 10:27, SKL gällande: Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läke-
medel. 
 
11. SN 2010:1 100 
Cirkulär 10:46, SKL gällande: Timbelopp för LASS år 2011. 
 
12. SN 2010:205 701 
Kungörelse, Gällivare kommun gällande: Detaljplan för del av Robsam 1:1 ny väg mel-
lan Östra och Västra Malmberget. 
 
13. SN 2010:203 701 
Samråd, Gällivare kommun gällande: Detaljplan för del av Gällivare 12:74 Treenighe-
tens väg/Väg E 45. 
 
14. SN 2010:204 701 
Samråd-underrättelse, Gällivare kommun gällande: Detaljplan för Gällivare 12:520 
Bäckåsen. 
 
15. SN 2010:172 056 
Dom, förvaltningsrätten i Luleå gällande: Överprövning enligt lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling, LOU. 
 
16. SN 2010:201 700 
Minnesanteckningar, ”Fryshusandan”. 
 
17. SN 2010:194 701 
Minnesanteckningar, Lokala Brottsförebyggande Rådet i Gällivare. 
 
18. SN 2010:13 709 
Minnesanteckningar, SAMBU 10-04-15. 
 
19. SN 2010:13 709 
Minnesanteckningar, SAMBU 10-01-22. 
 
20. SN 2010:202 700 
Protokoll, Socialberedningen/Barn- och utbildningsberedningen 10-01-28. 
 
21. SN 2010:202 700 
Protokoll, Socialberedningen/Styrgruppen för Kunskap till praktik 10-01-28. 
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22. SN 2010:202 700 
Protokoll, Socialberedningen/Ledningsgruppen för Kunskap till praktik 10-04-22. 
 
23. SN 2010:188 701 
Protokoll, Socialdepartementet gällande: Bemyndigande att ingå en överenskommelse 
om att stärka barnets rättigheter. 
 
24. SN 2009:236 001 
Protokollutdrag, Kommunfullmäktige § 71 gällande: Motion angående omorganisation 
av socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden 10-06-14. 
 
25. SN 2010:64 790 
Protokoll, Folkhälsorådet 10-06-08. 
 
26. SN 2010:200 700 
Protokoll, Lokalstyrgruppen 10-06-22. 
 
27. SN 2010:195 700 
Protokoll, Miljö- och byggnämnden § 111 gällande: Förslag till taxa för Gällivare 
kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 10-05-06.   
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 81 
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 Sn/2010:8  

 
§ 95 

Delegationsbeslut  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Ekonomienheten 
 
1. SN 2010:8  002  
Avskrivning kundfodringar. 
 
Socialförvaltningen 
 
2. SN 2010:190 702 
Ansökan om tillstånd enligt alkohollagen gällande: Dundret Sweden AB. 
 
3. SN 2010:191 702 
Yttrande angående alkoholservering till allmänheten gällande: Linafallet Lodge. 
 
4. SN 2010:192 702 
Yttrande angående alkoholservering till slutet sällskap gällande: Malmfältens motorcy-
kelklubb. 
 
5. SN 2010:193 702 
Yttrande angående tillfälligt tillstånd servering av alkoholdrycker gällande: Glada 
Kocken, Repisvaara 2. 
 
6. SN 2010:189 702 
Yttrande angående tillfälligt tillstånd servering av alkoholdrycker gällande: Sole Adven-
ture. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 82 
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 Sn/2010:116  

 
§ 96 

Information  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna 
 
Bakgrund 
Allmän information som delges socialnämnden. 
 
Roland Nirlén (s), Eva-Lena Lyckholm (v) samt Tommy Krigsman (ns) informerar om 
seminariet ”don´t drink and drive”. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att socialförvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt finna lämpliga lösningar för 
att öppna Wassarahem 2, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 83. 
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 Sn/2010:212  

 
§ 97 

Yttrande angående alkoholservering vid Lapplands Gymnasium i Malmberget  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att under förutsättning att gällande alkoholpolicyn förändras så att den följer alkoholla-
gen, har socialnämnden inget emot att tillstånd för servering alkoholhaltiga drycker be-
viljas Hotell- och Restaurangprograrnmet vid Välkommaskolan/Lapplands Gymnasiet. 
 
Sökande   Lapplands Gymnasium LK 51 131 

Pouitakvägen. 983 32 Malmberget 
 
Ansökan   Nytt tillstånd 
Avser 
 
Serverings-   Välkommaskolan G-huset 
Ställe   9833 2 Malmberget 
 
Serverings   Restaurangen samt lilla matsalen, 
Lokaler   totalt med 58 + 20 platser 
 
Serveringens  Årligen under perioden 24/8 — 10/6 
Omfattning   av starköl, vin och spritdrycker till 

både allmänhet och slutna sällskap 
 
Serverings-  KL. 11.00 — 01.00. 
Tider 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattande bedömning 
Hotell - och Restaurangprogrammet/Välkommaskolan ansöker via LapplandsGymnasi-
um om serveringstillstånd för alkoholdrycker. Det är positivt att eleverna under hand-
ledning får kunskaper om en ansvarsfull alkoholservering i sitt yrkesval. Detta bör på 
sikt leda till en minskad överservering på våra krogar och restauranger som i sin tur 
minskar våldet och de alkoholrelaterade sjukdomarna i vårt samhälle. 
Uppmärksammas ska dock den alkoholpolicy som finns idag för personal/elever vid 
Hotell -och Restaurangprogrammet. 1punkten tre finns följande mening " Det är förbju-
det att låna eller köpa med sig alkoholdrycker från skolans restaurang. Men det är 
dock tillåtet att tillfälligt förvara egna inköp från systembolaget om man får tillåtelse  
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av närmaste chef / lärare ". Det är olämpligt att förvara och på något sätt blanda sina 
privata inköp av alkohol i de skollokaler man ämnar driva som restaurang. Det är heller 
inte lämpligt att personal/elever tar in alkoholdrycker för förvaring enligt alkohollagens 
bestämmelser till sin verksamhet som i det här fallet är att betrakta som restaurang. En-
ligt alkohollagen(6 Kap 9§) skall där finnas enbart de alkoholdrycker som är till för ser-
vering i verksamheten. 
Undertecknad föreslår att nuvarande alkoholpolicyn ses över av skolan och ändras så att 
den följer alkohollagens bestämmelser. 
 
Förslag till yttrande 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att under förutsättning att gällande alkoholpolicyn förändras så att den följer alkoholla-
gen, har socialnämnden inget emot att tillstånd för servering alkoholhaltiga drycker be-
viljas Hotell- och Restaurangprograrnmet vid Välkommaskolan/Lapplands Gymnasiet. 
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 Sn/2010:7  

 
§ 98 

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. 
 
Iris Dimitri (v) informerar om ett möte med personer med funktionsnedsättning, där 
frågan om kontaktpersoner togs upp. Iris rekommenderade att en skrivelse angående 
detta skulle skickas till socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 84. 
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 Sn/2010:6  

 
§ 99 

Kurser och konferenser 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att Valborg Fältholm (s), Fredrik Nilsson (m), Eva-Lena Lyckholm (v) samt Tommy 
Krigsman (ns) rekommenderas att delta i kursen ”Äldres säkerhet –Det goda livet”, som 
hålls i Luleå den 9 december 2010. 
 
Bakgrund 
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter. 
 
1. SN 2010:6  027 
Inbjudan till informations- och utbildningsdag, förvaltningsrätten i Luleå. 8 oktober, 
sista anmälningsdag 24 september. 
 
2. SN 2010:6  027 
Äldres säkerhet –Det goda livet, Sveriges Kommuner och Landsting/Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 9 december Quality Hotel Luleå, sista anmälningsdag 5 
november. 
 
3. SN 2010:6  027 
Multisjukas väg i vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting. 25 november 
Medelfors folkhögskola i Skellefteå. Sista anmälningsdag 21 oktober.   
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 85. 
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 Sn/2010:196  

 
§ 100 

Delårsbokslut  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa delårsbokslut för socialnämnden, 
 
att göra extra inbetalning för leasingavtal avseende fordon i den omfattning som är eko-
nomiskt tillåten. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har upprättat delårsbokslut per 2010-08-31. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2010 av Marie 
Rydström, ekonom. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-08-27. 
2. Snau 10-09-09 § 86. 
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 Sn/2010:3  

 
§ 101 

Förvaltningschefens rapport 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att information angående Hevor projektet skall delges socialnämnden i oktober 2010, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2010 av Mari-
anne Jonsson, förvaltningschef. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 87 
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 Sn/2010:120  

 
§ 102 

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 23 september 2010 av Eva 
Johansson Saadio, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-08-10. 
2. Snau 10-09-09 § 88. 
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 Sn/2010:182  

 
§ 103 

Yttrande angående arbetskläder i barn- och äldreomsorgen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremitera yttrandet för komplettering. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
I en motion från sex moderata politiker föreslås att arbetskläder införs i barn- och äldre-
omsorgen. Man poängterar att kommunen idag tillhandahåller arbetskläder i mansdomi-
nerade yrken inom delar av service och tekniknämnden och man anser att även kvinno-
dominerade yrken ska ha samma förmån. Detta motiveras av hygieniska och rättvise-
skäl. 
 
Socialnämnden tillhandahåller i dagsläget skyddskläder inom äldreomsorgen i syfte att 
förebygga smittspridning. Frågan om införande av arbetskläder har även aktualiserats 
men något generellt beslut om införande av arbetskläder har inte fattats. Socialnämnden 
har dock ett pågående projekt om arbetskläder på tre avdelningar på Älvgården vilket 
innebär att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder till personalen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Införande av arbetskläder i barn- och äldreomsorgen innebär kostnader för verksamhe-
terna. Budget för kostnaderna behöver beräknas och tillföras verksamheterna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att återremitera yttrandet för komplettering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion angående arbetskläder i barn- och äldreomsorgen. 
2. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-07-28. 
3. Snau 10-09-09 § 89. 
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 Sn/2010:184  

 
§ 104 

Yttrande angående trygghetsboende/tryggt boende  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 100308 beslutat att ge TOP bostäder AB mandat att genom om 
och tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 trygghetsbostäder. Beslutet innebär även att 
anpassning av kök, matsal och eventuellt andra gemensamhetsutrymmen ingår i inve-
steringsprojektet. 
 
Efter detta beslut har TOP bostäder inkommit med en anhållan om att beslut 100308 
upphävs och att nytt beslut fattas som innebär att TOP bostäder genom om och tillbygg-
nad av Enen tillskapar 26 lägenheter till ett tryggt boende. Detta innebär att TOP bo-
städer utesluter anpassningar av kök, matsal och eventuella gemensamhetsutrymmen. 
Åldersgränsen för inflyttning till boendet föreslås vara 70 år, detta i enlighet med de 
riktlinjer som finns angående trygghetsbostäder. 
 
För socialförvaltningens del så innebär ett nytt beslut om tryggt boende att inga föränd-
ringar görs i kök, matsal och eventuellt andra gemensamhetsutrymmen. Detta har dock 
inte någon betydelse utifrån förvaltningens möjligheter att bedriva den verksamhet som 
finns på Enen idag. 
 
Socialförvaltningen kan dock ha en fundering om vad ett tryggt boende kommer att 
innebära jämfört med ett trygghetsboende. Med ett trygghetsboende så avses bostäder 
och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation där det även 
finns personal dagligen under viss tid som på olika sätt kan stödja de boende (enligt 
definition i förordning 2007:159 om trygghetsboende). Kommer det trygga boendet att 
kunna erbjuda ett anpassat boende med möjlighet till gemenskap, service och olika ty-
per av tjänster? Kommer efterfrågan att vilja bo i ett tryggt boende att vara relaterad till 
vad som erbjuds? 
 
Personer som idag bor inom socialförvaltningens boendebestånd och som utifrån en låg 
omsorgsnivå, skulle kunna bo i ett trygghetsboende, kanske inte söker sig till ett tryggt 
boende om detta inte upplevs som attraktivt utifrån gemenskap och service. Detta skulle 
kunna innebära för socialförvaltningen att dessa personer blir kvar inom socialförvalt-
ningens boendebestånd och därmed frigörs inte bostäder till personer som är i större 
behov av omsorg.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska kostnader. Kostnaderna blir aktuella när TOP bostäder har pro-
jekterat och beräknat kostnaden för det boende som blir aktuellt, trygghetsboende alter-
nativt tryggt boende. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 100621. 
2. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-07-28. 
3. Snau 10-09-09 § 90. 
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 Sn/2009:166  

 
§ 105 

Yttrande angående förebyggande av sociala problem bland ungdomar- Arbete för 
goda uppväxtvillkor  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att återremitera yttrandet för komplettering. 
 
Bakgrund/sammanfattning 
Fredric Olofsson och Bror Wennström SKP har i en motion till kommunfullmäktige 
beskrivit att det behövs ”personer i Gällivare kommun som arbetar med ungdomarna 
och vistas i samma miljöer som dem”. Man betonar att det behövs ett uppsökande och 
utåtriktat arbete för att arbeta med sociala problem bland ungdomar. Motionärerna före-
slår att kommunen anställer fältarbetare för detta arbete. Socialnämnden har 091217 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att medel tillförs socialnämnden för att intensi-
fiera det förebyggande arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 100329 beslutat att 
ärendet återremitteras för förtydligande av bland annat ekonomisk kalkyl. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att om fältarbetare skall anställas så är en ”lägsta 
nivå” att två fältarbetare, alternativt tre fältarbetare, anställs för att arbeta utåtrik-
tat/förebyggande mot ungdomar. Detta för att klara av de krav/riktlinjer som ställs ut-
ifrån arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga aspekter som kan handla om ensamarbete, 
riskmiljöer mm. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget för två fältarbetare handlar om 900 000:-. Budget för tre fältarbetare handlar om  
1 350 000:-. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förebyggande av sociala problem och arbete för goda uppväxtvillkor är positivt för barn 
och ungdomars utveckling. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att återremitera yttrandet för komplettering. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion, Förebyggande av sociala problem bland ungdomar – Arbete för goda upp-
växtvillkor.  
2. Socialnämndens protokoll 091217 § 143. 
3. KSAU:s protokoll 100328 § 74. 
4. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-06-17. 
5. Snau 10-09-09 § 91. 
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 Sn/2008:62  

 
§ 106 

Fordonsutredning  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen återaktualisera behovet av att utreda frågan om en kommun-
gemensam bilpool, med anledning av att det ligger utanför socialnämndens kompetens-
område att handhava fordon, 
 
att lägga ned uppdraget om riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool inom social-
förvaltningen, 
 
att anta riktlinjer för resor, fordon och transporter inom socialtjänsten. 
 
Bakgrund 
En fordonsutredning angående socialförvaltningens fordon har färdigställts 080303. 
Utifrån denna utredning har socialnämnden 080403 fattat beslut om att ge socialförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool inom förvalt-
ningen i avvaktan på en kommunövergripande fordonsutredning. 
 
Utifrån uppdraget så har ansvariga chefer inom respektive område analyserat förutsätt-
ningarna för att åstadkomma en gemensam bilpool. Den gemensamma uppfattningen 
utifrån denna analys är att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att kunna åstad-
komma en gemensam bilpool inom förvaltningen. Detta då logistiken, antalet bilar, av-
stånd, schematjänstgöring och akuta behov inte går att lösa så att alla verksamheters 
behov av bilar kan tillgodoses via en bilpool. 
 
För att ändå hantera aktuella bilar utifrån en gemensam struktur så har förvaltningen i 
april 2010 utarbetat ”Riktlinjer för resor, fordon och transporter inom socialtjänsten”. 
Dessa riktlinjer innehåller direktiv för användandet av bilarna inklusive checklistor ut-
ifrån föraransvaret/ förarinstruktioner, alkolås, nödlägesplan samt riskana-
lys/bedömning/åtgärd. Vidare beskriver riktlinjerna ansvaret för chef, administratör 
samt bilansvarig. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att lägga ned uppdraget om riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool inom social-
förvaltningen, 
 
att anta riktlinjer för resor, fordon och transporter inom socialtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för resor, fordon och transporter inom socialtjänsten 10-04-20. 
2. Beslut SN 080403. 
3. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-06-22. 
4. Snau 10-09-09 § 92. 
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 Sn/2008:159  

 
§ 107 

Uppföljning riktlinjer externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden inom äldre-
omsorgen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har den 7 maj 2009 fattat ett beslut om 
att omfördela 10 000 kronor från konto föreningsbidrag till konto externa aktiviteter 
riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen 
att anta riktlinjer för externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden 
att delegera till äldreomsorgens områdeschef att fatta beslut om vilka externa aktiviteter 
ska beviljas bidrag utifrån gällande riktlinjer 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2010 av Marga-
reta Wuorinen,  
 
Utredning 
Socialnämnden fattade beslut 20090507 om riktlinjer för hur handha externa aktiviteter 
utifrån den summa pengar, 10 000 kronor, som omfördelades från föreningsbidrag till 
externaktiviteter riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen. Områdeschefen 
inom äldreomsorgen har annonserat under vintern 2010 i "Kometen" om möjlighet att 
ansöka om bidrag för att genomföra en aktivitet för de äldre som bor på särskilda boen-
den och inte själv kan ta del av aktiviteter. Annonsen gav 4 resultat. Följande behov 
angavs, önskan om stöd för kostnader i samband med körövningstillfällen, bidrag till 
material för att kunna genomföra studiecirkel i handarbete, behov av medel för transport 
till övningstillfällen samt till boendena för att kunna genomföra sångstund och häst-
skjuts med en måltid.  
Valet föll på den ungdomsgrupp (GSK damfotboll) som erbjöd sig att sjunga för de äld-
re. 
Skälet till detta var att det sågs som positivt med kombinationen av ungdomar och äldre. 
Ungdomarna besökte samtliga äldreboenden och repertoaren var anpassad för de äldre 
men med unga röster. 
Under hösten kommer en ny annonsering att göras enligt riktlinjerna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. SN 090507 § 68. 
2. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-07-21. 
3. Snau 10-09-09 § 93. 
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 Sn/2008:149  

 
§ 108 

Uppföljning projekt utveckling anhörigstöd  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att utöka styrgruppen med representanter från handikapporganisationerna, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Anhörigstöd ett projekt som drivs med stimulansmedel. 
Kontinuerliga uppföljningar görs av projektet. 
Uppföljning (rapport jan-juni 2010): 
Telefonsamtal, besök på kontor och hembesök jämförelse 2007-2010, generellt har des-
sa ökat . 
Öppen Gästis verksamheten fortsätter, har haft gäster vid varje tillfälle, värt att perma-
nentas. 
Anhörigstöd på Landsbygden, minskning av besökare i några byar. Verksamheten fort-
sätter trots minskningen eftersom de som kommer anser det vara värdefullt att träffas. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2010 av Anna-
Karin Nilsson, anhörigkonsulent. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Även projektledarens lön utgår från statliga stimulansmedel.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delrapport, januari-juni 2010. 
2. Sn 100617 § 92. 
3. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-08-31. 
4. Snau 10-09-09 § 94. 
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 Sn/2010:118  

 
§ 109 

Verksamhetsplanerings- och styrprocessen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Information angående Gällivare kommuns gemensamma verksamhetsplanerings- och 
styrprocess.  
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 23 september av Ann-Helen 
Köhler, utredare, Elsy Nordvall, ekonom samt Christina Hansson, kvalitetsutvecklare. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 95. 
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 Sn/2009:16  

 
§ 110 

Uppföljning av nytt system för bättre överskådlighet av redovisning av statistik  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet följs upp i september 2011, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-12-18 fattat beslut om att ärendet ”Nytt sy-
stem för bättre överskådlighet av redovisningen” ändras till ”Nytt system för bättre 
överskådlighet av redovisning av statistik”.  
 
Socialstyrelsen samlar in uppgifter på uppdrag av regeringen med stöd av lagen om den 
officiella statistiken (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statisti-
ken, vilket innebär en skyldighet för kommuner att lämna de efterfrågade uppgifterna. 
Förvaltningen har arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra tillvägagångssättet vid 
insamlingen samt tagit fram metod för redovisning av inlämnad statistik. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens allmänna utskotts sammanträde den 9 september 
2010 av Marie Johansson, chef/controller och Kristina Larsson, it-koordinator. 
 
Utredning 
Socialstyrelsen samlar in uppgifter på uppdrag av regeringen med stöd av lagen om den 
officiella statistiken (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statisti-
ken, vilket innebär en skyldighet för kommuner att lämna de efterfrågade uppgifterna. 
Förvaltningen har arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra tillvägagångssättet vid 
insamlingen samt tagit fram metod för redovisning av inlämnad statistik. Se bilaga, Be-
slutsunderlag Statistik Socialförvaltningen 2010-09-23 samt Statistik årskalender 2010. 
 
Förvaltningen planerar att fortsätta arbetet med att i första hand kvalitetssäkra verkstäl-
ligheten inom ordinärt boende enligt SoL, där en arbetsgrupp (projektgrupp) kommer få 
i uppdrag att se över manuella rutiner parallellt som gruppen ska se över möjligt IT-stöd 
i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten vad gäller att planera och följa upp insat-
serna samt effektivisera nyckelhanteringen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader har framförallt varit i form av personella resurser som är svåra att uppskatta 
samt kostnader i form av konsultation, utbildning av användare samt administration. För  
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att ytterligare säkerställa insamling och redovisningar behöver förvaltningen ytterligare 
utveckla/upphandla system för uppföljning av verkställighet inom ordinärt boende SoL 
och LSS. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att ärendet följs upp i september 2011, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Statistik Socialförvaltningen 2010-09-23. 
2. Statistik årskalender 2010.  
3. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-08-12. 
4. Snau 10-09-09 § 96. 
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 Sn/2010:197  

 
§ 111 

Nyckelskåp inom socialförvaltningen  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet följs upp i februari 2011, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Information angående nyckelskåp inom socialförvaltningen. 
 
Ärendet redovisas vid socialnämndens allmänna utskotts sammanträde den 9 september 
2010 av Marie Johansson, chef/controller och Kristina Larsson, it-koordinator. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att ärendet följs upp i februari 2011, 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 07-11-29 § 98. 
2. Sn 06-04-20 § 35. 
3. Snau 10-09-09 § 97. 
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 Sn/2010:199  

 
§ 112 

Centrum mot våld  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom FoU Norrbottens ansökan om utvecklingsmedel för samordning av 
arbetet med våld i nära relationer. 
 
Bakgrund 
FoU Norrbotten har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel 
för samordning av arbetet med våld i nära relationer. Tanken är att ta fram underlag för 
hur ett Centrum mot våld kan förverkligas i Norrbotten. Kommunförbundets styrelse har 
100610 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom denna 
ansökan om utvecklingsmedel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Arbete med våld i nära relationer är positivt även för barn och ungdomar. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom FoU Norrbottens ansökan om utvecklingsmedel för samordning av 
arbetet med våld i nära relationer. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll Kommunförbundets styrelse 100610 § 94. 
2. Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 10-08-31. 
3. Snau 10-09-09 § 98. 
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 Sn/2010:4  

 
§ 113 

Ärendeuppföljningslista 2010  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningslistan med god kännande till handlingarna. 
 
 
Ärende Ansvarig Uppföljning 
Avrapportering Projekt utveckling anhö-
rigstöd Sn/2008:149 

Projektledaren Sn 090910 + 
2 ggr år  

Nyckelskåp inom socialförvaltningen 
Sn/2010:197 

Socialförvaltningen  feb 2011 

Översyn av kundfordringsprocessen 
Sn/2008:234 

Gemensam biståndsenhet 
Försörjningsenheten 

Sn hösten 
2010 

Uppföljning nytt system för bättre över-
skådlighet av redovisning av statistik 
Sn/2009:16 

Socialförvaltningen sept 2011 

Uppföljning socialtjänstprocessen 
Sn/2009:129 

Socialförvaltningen  

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

Projektledaren Sn dec 
 2010 

Redovisning avseende ökade kostnader 
av larm 

Förvaltningschefen Sn nov 2010 

Uppföljning sociala aktiviteter Hedgården 
Sn/2010:102 

Socialförvaltningen Sn okt 2010 

Uppföljning redovisning kostnad per bru-
kare/kompassen 
Sn/2010:167 

Socialförvaltningen Sn okt 
2010 

 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde den 23 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Snau 10-09-09 § 100. 
 
  


