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Utdragsbestyrkande

§ 49

Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter februari månad 2019
Dnr Sn/2019:1

Socialnämnden beslutar

att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter februari månad 2019,

att förvaltningschefen får i uppdrag att särskilt följa avdelningen för vård och omsorg där 
de största avvikelserna är, samt

att förvaltningschefen till socialnämndens sammanträde 6 maj 2019 återkommer med vilka 
åtgärder som har vidtagits, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när resultaten av 
åtgärderna kan ses i de ekonomiska resultaten.

Ärendebeskrivning
En fördjupad budgetuppföljning med kommentarer från avdelningschefer och 
förvaltningschef är upprättad efter februari månads utgång.

Ekonomiska konsekvenser
Redovisas vid sammaträdet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter februari månad 2019.

Underlag
1. Fördjupad budgetuppföljning med kommentarer.
2. § 14 SNau 2019-03-19.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter februari månad 2019,

att förvaltningschefen får i uppdrag att särskilt följa avdelningen för vård och omsorg där 
de största avvikelserna är, samt

att förvaltningschefen till socialnämndens sammanträde 6 maj 2019 återkommer med vilka 
åtgärder som har vidtagits, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när resultaten av 
åtgärderna kan ses i de ekonomiska resultaten.
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Stefan 
Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 50

Socialnämndens investeringsbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr Sn/2019:11

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Investeringsbudget 2020:   3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2021:   20 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2022:   12 000 tkr, 2 210 tkr i driftkonsekvenser.  

Reservation 
Marina Eriksson (M), Anette Lindström (M) samt Mia Feldenius (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Protokollsanteckning 
Marina Eriksson (M), Anette Lindström (M) samt Mia Feldenius (SD) vill föra följande till 
protokollet:
Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer med ett eget förslag till Kommun-
fullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022 för Socialnämnden har 
upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Investeringsbudget 2020:   3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2021:   20 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2022:   12 000 tkr, 2 210 tkr i driftkonsekvenser.  
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Investeringsbudget sammandrag Socialnämnden 2020-2022
2. Investeringskalkyl forts. kvalitetssäkringssystem
3. Investeringskalkyl nyckelfri hemtjänst
4a. Investeringskalkyl utökning ny gruppbostad/stödboende 6 pl
4b. Investeringskalkyl samordnad gruppbostad/stödboende 6 pl
5. Investeringskalkyl lokal för samordnad hemtjänst
6. § 15 SNau 2019-03-19.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar enligt socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut

att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Investeringsbudget 2020:   3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2021:   20 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan 2022:   12 000 tkr, 2 210 tkr i driftkonsekvenser.  

Marina Eriksson (M) yrkar med instämmande av Anette Lindström (M) och Mia Feldenius 
(SD) 

att lämna ärendet till Kommunfullmäktige utan förslag till eget beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Marina Eriksson m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 51

Socialnämndens driftbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr Sn/2019:12

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Driftbudget 2020:   484 723 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:   486 427 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:   487 531 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag, samt

                             2 120 tkr i driftkonsekvens investering.

Reservation 
Marina Eriksson (M), Anette Lindström (M) samt Mia Feldenius (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Protokollsanteckning 
Marina Eriksson (M), Anette Lindström (M) samt Mia Feldenius (SD) vill föra följande till 
protokollet: Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer med ett eget förslag till 
Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2021-2022 för Socialnämnden har upprättats i 
enlighet med kommunplansdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Driftbudget 2020:   484 723 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:   486 427 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:   487 531 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag, samt
                             2 120 tkr i driftkonsekvens investering.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Socialnämndens driftbudget sammandrag 2020-2022
2. Välfärdstekniker
3. Systemtekniker
4. Personalplanering och minskad sjukfrånvaro
5. Hemtagningsteam engångsanslag
6. Förkortad arbetstid engångsanslag
7. Satsning på andra boendeformer
8. Hemtagningsteam ram
9. Flyttkostnader nytt äldreboende Repisvaara engångsanslag
10. § 16 SNau 2019-03-19.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar enligt socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut

att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;

Driftbudget 2020:   484 723 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:   486 427 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:   487 531 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag, samt

                             2 120 tkr i driftkonsekvens investering.

Marina Eriksson (M) yrkar med instämmande av Anette Lindström (M) och Mia Feldenius 
(SD) 

att lämna ärendet till Kommunfullmäktige utan förslag till eget beslut.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Marina Eriksson m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 52

Besparingar - effektivisering till budget 2020
Dnr Sn/2019:139

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen.

Ärendebeskrivning
Information om besparingar/effektiviseringar till budgeten 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Vid besparingar kommer verksamheter inom socialförvaltningen att påverkas. 
Social-nämnden har att se till brukarens bästa samt upprätthålla en god arbetsmiljö för 
medarbetarna.  

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 53

Taxa för boende vid studier på annan ort, beslutas av socialnämnden
Dnr Sn/2019:13

Socialnämnden beslutar 

att anta taxa för boende vid studier på annan ort 2020. 

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har Socialnämnden 
delegation att fatta beslut om Taxa för boende vid studier på annan ort 2020. 

Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola. För 
de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, 
enl. § 20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås per månad per 
förälder från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 21 år.

Avgiften eller underhållsstöd tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. 
Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta taxa för boende vid studier på annan ort 2020. 

Underlag
1. Förslag taxa för boende vid studier på annan ort.
2. § 24 SNau 2019-03-19.
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Utdragsbestyrkande

§ 54

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning, beslutas av socialnämnden
Dnr Sn/2019:14

Socialnämnden beslutar

att anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har Socialnämnden 
delegation att fatta beslut om Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2020.
 
När en person avlider så skall en boutredning ske som syftar till att avveckla den enskildes 
hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan 
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att 
göra dödsbo-anmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. 

Socialnämnden är enligt ärvdabalken 18 kap 2 § ansvarig för dödsboets provisoriska 
förvaltning till dess dödsbodelägarna hittats och informerats. Tanken är att socialnämndens 
förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt och strävan ska vara att så snart 
som möjligt överlämna dödsboet till delägarnas förvaltning. 
Timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning debiteras med 0,6682 % av gällande 
prisbasbelopp per timme, som för närvarande blir 317 kr. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2020.

Underlag
1. Förslag taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2019. 
2. 2. § 25 SNau 2019-03-19.
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Utdragsbestyrkande

§ 55

Taxa för vård och behandling inom missbruksvården, beslutas av socialnämnden
Dnr Sn/2019:16

Socialnämnden beslutar

att anta taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har socialnämnden 
delegation att fatta beslut om Taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2020.

Enligt 8 kap SoL har kommunen möjlighet att ta ut en taxa för vård och behandling inom 
missbruksvården. Kommunen får ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av 
missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i 
ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Undantaget är personer under 21 år.

Taxa för vård- och behandling inom missbruksvården tas ut med 100 kr/dygn, detta följer 
Regionens beslutade taxa för vård och behandling, vilken är oförändrad. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2020. 

Underlag
1. Förslag taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2020.
2. § 26 SNau 2019-03-19.
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Utdragsbestyrkande

§ 56

Taxa för familjerådgivning, beslutas av socialnämnden
Dnr Sn/2019:17

Socialnämnden beslutar

att höja taxan för familjerådgivning 2020, till 150 kronor per besök.

Reservation 
Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har Socialnämnden 
delegation att fatta beslut om Taxa för Familjerådgivning 2020. 

Familjerådgivning ska finnas för de familjer som av olika anledningar är i behov av råd och 
stöd. Avgiften bör vara utformad så att det inte exkluderar människor. Rådgivning är en 
viktig verksamhet i förebyggande syfte för att stävja slitningar i familjer, stärka familjer 
och vara behjälplig att hitta nycklar för att kunna hantera konflikter. 

Det förekommer stora skillnader i kommuners avgifter för familjerådgivning. Exempelvis 
Kiruna 500 kr, Pajala 60 kr, Jokkmokk 100 kr, Piteå 200 kr, Luleå 0 kr (planerar höjning), 
Halmstad 200 kr, Uppsala 250 kr, Arvidsjaur och Överkalix 0 kr per besök. Avgiften för 
Gällivare är 100 kr per besök.

En höjning med 50 kronor kan vara motiverad utifrån omvärdsanalys samt att avgiften inte 
höjts på flertalet år.  

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Familjerådgivning är en förebyggande verksamhet som skall stärka föräldrarollen och 
hjälpa familjer att hantera relationer vilket är gynnande för barn och unga på alla sätt.  

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att höja taxan för familjerådgivning 2020, till 150 kronor per besök.

Underlag
1. Förslag taxa för familjerådgivning.
2. § 27 SNau 2019-03-19.
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar enligt socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut

att höja taxan för familjerådgivning 2020, till 150 kronor per besök.

Marina Eriksson (M) yrkar

att taxan för familjerådgivning bibehålls på 100 kr per besök.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag mot Marina Erikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Tomas Junkkas förslag
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Utdragsbestyrkande

§ 57

Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:19

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för år 2020

Socialförvaltningen föreslår ingen justering av taxa för år 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.

Underlag
1. Förslag taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.
2. § 28 SNau 2019-03-19.
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Utdragsbestyrkande

§ 58

Taxa för vård- och omsorgsavgift, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:18

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020 med tillagda reduceringsregler.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020

Socialförvaltningen föreslår ingen förändring i taxa för vård och omsorgsavgift. Social-
förvaltningen föreslår endast att tillägga reduceringsregler för frånvaro.  

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020 med tillagda reduceringsregler.

Underlag
1. Taxa för vård och omsorgsavgift år 2020.
2. § 29 SNau 2019-03-19.
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§ 59

Taxa för avlastning-korttidsvård, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:20

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för 2020 gällande avlastning- och korttidsvård

Ingen förändring av taxan.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.

Underlag
1. Förslag taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020. 
2. § 30 SNau 2019-03-19.
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§ 60

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvård och hjälpmedel i ordinärt boenden 2020, 
beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:21

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta indexreglerad taxa med 4% för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för 2020

Taxa för den kommunaliserade hemsjukvård och hjälpmedel i ordinärt boenden har inte 
indexreglerats sedan KS/2015:294/706. En omvärldsbevakning har genomförts för att 
se över avgifter i andra kommuner. Med denna samt med underlag från taxor för år 
2016-2018 föreslås en indexreglering på höjning om 4% för kommunal hemsjukvård 
samt hjälpmedel i ordinärt boende.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta indexreglerad taxa med 4% för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.

Underlag
1. Förslag indexreglerad taxa för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.
2. § 31 SNau 2019-03-19.
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§ 61

Taxa för förbrukningsartiklar, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:23

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan med 50 kr/mån från 200 kr till 250 kr/mån.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:

Taxa för förbrukningsartiklar

Det förslag som finns på förändring är en höjning av avgiften för förbrukningsartiklar med 
50 kr/mån. Detta utifrån en omvärldsanalys av andra kommuners taxor för förbruknings-
artiklar som visar att Gällivare kommun har en låg avgift för förbrukningsartiklar jämfört 
med andra kommuner.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja taxan med 50 kr/mån från 200 kr till 250 kr/mån.

Underlag
1. Förslag Taxa förbrukningsartiklar.
2. § 33 SNau 2019-03-19.
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§ 62

Taxa för kost, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:22

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS 
samt inom LSS daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kost

Utifrån att Matlagets höjning är 4%, på grund av fördyrade livsmedelskostnader föreslår 
socialförvaltningen att följa Matlagets höjning. Kostavgiften inom vård och omsorgs-
boendeform höjs från 3571 kr/mån till 3714 kr/mån. Kostavgiften för korttidshem LSS 
höjs från 75 kr/dygn till 78 kr/dygn. LSS daglig verksamhet höjs från 53 kr/lunch till 
55 kr/lunch. Matdistribution höjs från 57 kr/portion till 59kr/portion.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdom medför en höjning av kostavgiften med 4%.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS 
samt inom LSS daglig verksamhet. 

Underlag
1. Förslag taxa för kost.
2. § 32 SNau 2019-03-19.
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§ 63

Taxa för färdtjänst 2020, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:24

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för Färdtjänst

I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten uppdraget 
att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär det att kommunfullmäktige skall ta beslut 
om eventuella avvikelser från kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare kommun har 
möjlighet att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften som t.ex. att ha en 
egen taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för färdtjänst 2020.

Underlag
1. Förslag taxa för färdtjänst.
2. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
3. § 34 SNau 2019-03-19.
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§ 64

Taxa för medboende, beslutas av kommunfullmäktige
Dnr Sn/2019:25

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja kostavgiften med 4% samt förbrukningsartiklar med 50 kr.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhets-
område.

Taxa för medboende

Socialförvaltningens förslag är att följa förändringarna för avgifter för medboende gällande 
kostavgifter och förbrukningsartiklar enligt dessa taxors förslag. Det vill säga en höjning 
med kostavgifter med 4% och en höjning med 50 kr för förbrukningsartiklar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars 
åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja kostavgiften med 4% samt förbrukningsartiklar med 50 kr.

Underlag
1. Förslag Taxa för medboende.
2. § 35 SNau 2019-03-19.
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§ 65

Information om avancerad resursplanering 6.0
Dnr Sn/2019:64

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,

att socialnämndens allmänna utskott får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 
6 maj 2019 formulera ett förslag i syfte att tydligöra regler, riktlinjer och beslut om hur 
resursplaneringen skall bedrivas, samt 

att förvaltningschefen kontinuerligt för dialog med cheferna och verksamheten över de 
regler som gäller och ska följas.

Ärendebeskrivning
TimeCare ger informerar om avancerad resursplanering till nämnden. En stor del av 
budgetarbetet inom förvaltningen är att resurserna används och planeras ut rätt. För att 
klara av det strategiska uppdraget behöver förvaltningen ändra sitt arbetssätt i 
personalplanering. Det är viktigt för socialförvaltningen att ha ett brukarfokus i sina 
uppdrag och resurserna ska styras av brukarnas behov. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser utifrån informationen. Det strategiska uppdraget 
avancerad resursplanering ska däremot resultera i en bättre balans i socialförvaltningens 
budget.

Konsekvenser för barn och unga
Inga känd konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. § 20 SNau 2019-03-19.
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Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,

att socialnämndens allmänna utskott får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 
6 maj 2019 formulera ett förslag i syfte att tydligöra regler, riktlinjer och beslut om hur 
resursplaneringen skall bedrivas, samt 

att förvaltningschefen kontinuerligt för dialog med cheferna och verksamheten över de 
regler som gäller och ska följas.

Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag mot till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Johannes 
Sundelins förslag.
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§ 66

Personalredovisning med hälsobokslut
Dnr Sn/2019:123

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet med godkännande till handlingarna, samt

att personalhandläggare Eva Askebrand och Emma Keränen bjuds in till en djupare dialog 
vid socialnämndens sammanträde 27 augusti 2019, samt

att socialnämndens allmänna utskott förbereder frågor till dialogmötet vid utskottets 
sammanträde 13 juni 2019.

Ärendebeskrivning
Personalenheten har sammanställt Personalredovisning med hälsobokslut för året 2018 för 
Socialförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Personalredovisning med hälsobokslut Soc 2018.
2. § 13 SNau 2019-03-19.

Yrkande 
Johannes Sundelin (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga ärendet med godkännande till handlingarna, 

att personalhandläggare Eva Askebrand och Emma Keränen bjuds in till en djupare dialog 
vid socialnämndens sammanträde 27 augusti 2019, samt

att socialnämndens allmänna utskott förbereder frågor till dialogmötet vid utskottets 
sammanträde 13 juni 2019.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Johannes 
Sundelins förslag.
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§ 67

Kommande behov av särskilt boende LSS
Dnr Sn/2019:40

Socialnämnden beslutar

att anta redovisningen, samt 

att ta ställning till projektering av nytt LSS särskilt boende med 6 platser.

Reservation 
Marina Eriksson (M) och Anette Lindström (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Antal nya beslut om LSS § 9:9 särskilt boende är idag 4 personer. Avdelning för 
funktionshinder har 2 lediga lägenheter, vilket innebär att 2 beslut blir icke verkställda 
beslut. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § LSS som 
någon är 
berättiga till enligt ett beslut av nämnden, ska åläggas att betala särskild avgift. Enligt 
biståndsenhetens LSS handläggares information om personer som har rätt att söka insats 
LSS § 9:9 särskilt boende, är ca 19 personer. Verkställare har ingen information när i tid 
personerna kommer att söka särskilt boende då verkställare inte har den insynen. Däremot 
så finns det kännedom att äldre brukare bor kvar hos föräldrarna. Sammanfattningsvis så 
har socialförvaltningen 2 beslut inom LSS § 9:9 särskilt boende, som kommer att bli icke 
verkställt.   
   
Ekonomiska konsekvenser
Vid icke verkställda beslut läggs en särskild avgift som riktas mot kommunen 
(vitesföreläggande) mellan 10 tkr- 1 Mkr. Om kommunen fortfarande inte tillhandahåller 
insatsen efter att ha ålagts att betala särskild avgift, kan en ny särskild avgift dömas ut.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuella konsekvenser för sökande ungdom om särskilt boende att ingen boendeplats 
kan erbjudas från socialförvaltningen.  

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta redovisningen, samt 

att ta ställning till projektering av nytt LSS särskilt boende med 6 platser.
 
Underlag
1. Utredning.
2. § 12 SNau 2019-03-19.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  31  (44)

2019-04-08
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 68

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2019:2

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
 
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen om det aktuella läget 
inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokal nivå samt fasta 
informationspunkter;
- Säboköer
- Utskrivningsklara
- Sjuktal (redovisas kvartalsvis), redovisas på nämnden 8 april under separat punkt.
- Tillsättning av tjänster
- Strategiska uppdraget 6.0, redovisas på nämnden 8 april under separat punkt.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 69

Information avseende planering inför sommaren 2019
Dnr Sn/2019:126

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kort information inför sommaren -19. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser utifrån informationen. Inför sommaren -19 har 
sommarförmånen tagits bort därmed så finns inte utökade kostnader i form av extraförmån 
om man arbetar under semesterperioden.

Konsekvenser för barn och unga
Inga känd konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. § 18 SNau 2019-03-19.
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§ 70

Svar på PWC slutdokument, Barn och unga - handläggning och dokumentation inom 
Socialtjänsten
Dnr Sn/2018:584

Socialnämnden beslutar

att anta svaret till revisorerna som sitt eget. 

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 så genomförde revisorerna en granskning avseende om socialnämnden 
säkerställt att handläggning av ärenden av barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt 
och med tillräcklig intern kontroll. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
socialnämnden i begränsad utsträckning säkerställt att handläggningen av ärenden rörande 
barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte är 
tillräcklig. Bedömningen är gjord utifrån vissa iakttagelser vilka framgår i slutdokumentet. 
Mot bakgrund av granskningsresultatet så lämnar revisorerna följande rekommendationer 
till socialnämnden:  
Att socialnämnden säkerställer att riktlinjer och rutiner som stödjer handläggning och 
dokumentation av ärenden som berör barn och unga tas fram, implementeras och 
tillämpas.
Att socialnämnden säkerställer att den organisation som tar emot och utreder ansökningar 
och anmälningar avseende barn och unga är väl fungerande och ändamålsenlig. 
Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av ärendehandläggningen för att 
säkra en tillräcklig kvalitet som tillgodoser både lagstiftarens krav och de riktlinjer som 
fastställs av nämnden. 
Socialförvaltningens yttrande på revisorernas rekommendationer framgår i bifogat svar.     

Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En rättsäker myndighetsutövning är en utgångspunkt och förutsättning för att barns och 
ungdomars bästa skall vara gällande och rådande.   

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta svaret till revisorerna som sitt eget. 

Underlag
1. Revisionsrapport Barn och unga – handläggning och dokumentation inom 
    Socialtjänsten, samt slutdokument.
2. Svar till Revisorerna. 
3. § 21 SNau 2019-03-19.
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§ 71

Svar på revisionsgranskning - Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen, 
samt slutdokument
Dnr Sn/2019:110

Socialnämnden beslutar

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning inom området 
tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen. Från den 1 juli 2018 har 
kommunen att förhålla sig till en ny förvaltningslag. Revisionsobjekt i denna granskning har 
varit kommunstyrelse och nämnder.

Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har 
revisorerna lämnat följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen prövar hur styrning på kommunövergripande nivå ska utvecklas 
när det gäller följsamhet till förvaltningslagen avseende tillgänglighet och service. 
Vår uppfattning är att det bland annat bör fastställas en gemensam kvalitetsnivå när 
det gäller tillgänglighet inom kommunorganisationen. 

- Kommunstyrelsen och nämnder utvecklar den interna kontrollen inom området. 
Respektive politiskt organ bör pröva om områdenas följsamhet till förvaltningslagen 
respektive hemsidans kvalitet och nyttjande ska inarbetas i kommande års plan för 
internkontroll.  

- Kommunstyrelsen säkerställer att viktiga styrdokument avseende hantering av 
extern information/kommunikation beslutas av politiska organ. Här avses framför allt 
styrdokument som innehåller mål och strategier för granskningsområdet. 

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder styrelsen avser 
vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast 
2019-05-31. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 
med anledning av revisionsrapporten. 

Underlag
1. Granskning – Tillgänglighet och service: Följsamhet till förvaltningslagen.
2. Svar till revisorerna.
3. § 22 SNau 2019-03-19.
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§ 72

Svar till arbetsmiljöverket utifrån resultat av inspektion, gruppbostad Granbacka. 
dnr 2018/061764
Dnr Sn/2018:647

Socialnämnden beslutar

att anta upprättat svar till Arbetsmiljöverket som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Den 8 november utförde arbetsmiljöverket inspektion på arbetsmiljöarbete vid grupp-
bostaden Granbacka. Vid inspektionen framkom det som fungerade bra och som bidrar till 
en god arbetsmiljö, Det framkom också det som avdelning för funktionshinder behöver 
förbättra.
Krav som framkom att åtgärda:
– kraven, arbetsmängd för personal under förmiddagen
– resurserna på fm är anpassad till kraven och de arbetsuppgifter som ska utföras
– vilka arbetsuppgifter som personal ska utföras på fm
– om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
– vilka arbetsuppgifters om ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för alla 
   arbetsuppgifter som ska utföras
– vem ska de vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
– omvårdnadsuppgifter som ska utföras av en boende och bedöma om det finns risker att 
   personal kan utveckla belastningsbesvär/belastningsskador
   Utifrån resultatet av riskbedömning ska, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de  
   åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall arbete som inte genomförs 
   omedelbart. 
– arbetstidsförläggning/schema
– ange i arbetstidsförläggning i handlingsplan hur det motverka att arbetstiden inte leder 
   till ohälsa.   

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Då det inte berör barn utan endast vuxna så finns inga konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar förslå socialnämnden besluta

att anta upprättat svar till Arbetsmiljöverket som sitt eget.
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Underlag
1. Inspektionsmeddelande.
2. svar till arbetsmiljöverket.
3. § 23 SNau 2019-03-19.
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§ 73

Motion av Paula Pamlqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för personal inom 
kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Dnr Sn/2018:226

Socialnämnden beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat, samt 

att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterar svar på motion gällande ytterkläder för personal inom 
kommunal hemtjänst/hemsjukvården. För att utreda exakta kostnader samt vilka grupper 
det i första hand ska gälla.   

Ekonomiska konsekvenser
Köp jacka 983 kr/st. + köp byxa 477 kr/st. x 190 personer totalt 277 400 kr. 

Hyra jacka 9,18 kr/st. o vecka + hyra byxa 4,45 kr/st. o vecka x 52 veckor/år x 190 
personer = 134 664, 40 kr/år i hyra inkl. tvätt. Totat 134 664,40 kr per år. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Barn och ungdomars åsikt har därmed inte inhämtats. 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införande av ytterkläder bör gälla för hemvårdens alla yrkesgrupper,

att förvaltningen hyr ytterkläder, samt

att kommunfullmäktige bereder en rambudgetökning till socialförvaltningen.

Underlag
1. Utredning.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att bifalla motionen då arbete i motionens inriktning är påbörjat, samt 

att frågan om medel tas upp i budgetprocessen.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige 
i enlighet med Tomas Junkkas förslag.
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§ 74

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2019:3

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående punkt på 
socialnämndens sammanträden avsedd för eventuell information från utsedd
representant från de kommunala råden.

Tomas Junkka (S) informerar från KPR (Kommunala pensionärsrådet)

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 75

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2019:4

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
 
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling av dessa.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 76

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2019:161, Sn/2019:160, Sn/2019:149, Sn/2017:2128, Sn/2019:113, 
Sn/2018:329, Sn/2018:439, Sn/2019:147, Sn/2019:162, Sn/2019:164, Sn/2019:153, 
Sn/2019:137

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 77

Delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6, Sn/2019:92, Sn/2019:146

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Tillsynsansvarig har på
delegation av socialnämnden fattat beslut redovisade i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 78

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2019:7

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
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 en 
stående punkt på socialnämndens sammanträden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.


