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§ 37
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna.
1.
Sn/2009:131 007
Kommunfullmäktige 2009-03-30 § 27, Ansvarsfrihet för år 2008.
2.
Sn/2008:281 731
Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande, resultatet av inspektionen, handikappomsorgen personlig assistans, samt svar.
3.
Sn/2008:283 732
Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande, resultatet av inspektionen, öppna hemtjänsten, samt svar.
4.
Sn/2009:127 702
Tillsynsprotokoll 2009-04-04 – 2009-04-04 Harrys Pub.
5.
Sn/2009:128 702
Tillsynsprotokoll 2009-04-04 Sofias kök.
6.
Sn/2009:126 702
Tillsynsprotokoll 2009-04-04 Grand Hotel.
7.
Sn/2009:99 702
Tillsynsprotokoll 2009-03-28 Harrys pub.
8.
Sn/2009:98 702
Tillsynsprotokoll 2009-03-28 Grand Hotel.
9.
Sn/2009:97 702
Tillsynsprotokoll 2009-03-28 Restaurang Berget.
10.
Sn/2009:96 702
Tillsynsprotokoll 2009-03-28 Peking Palace.
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11.
Sn/2009:89 756
Samtalsbyrån familjerådgivning, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Verksamhetsberättelse
2008, Kommunstatistik Gällivare, Socialstyrelsens statistik Gällivare, Totalstatistik avseende Gällivare, Jokkmokk, Pajala.
12.
Sn/2009:100 013
Statistik, Färdtjänst 2008.
13.
Sn/2009:84 701
Besvarad enkät om kommunernas stöd för barn till missbrukande föräldrar från Junis,
IOGT-NTOs juniorförbund.
14.
Sn/2009:86 701
Enkät från Sveriges kommuner och landsting angående ensamkommande barn och ungdomar, samt svar.
15.
Sn/2009:90 701
Enkät angående behovet av hem för vård och boende enligt SoL och LVU för flickor
mellan 13-18 år med bland annat psykosociala problem, samt svar.
16.
Sn/2009:76 731
Enkät från socialstyrelsen angående instrument för bedömning av personlig assistans,
samt svar.
17.
Sn/2009:41 700
Enkät från Socialstyrelsen och länsstyrelserna, Uppföljning av kommunens anhörigstöd
till äldre, till personer med funktionsnedsättning och till långvarigt sjuka år 2008, samt
svar.
18.
Sn/2009:88 701
Enkät från UNF angående vilka helger som betraktas som extra problematiska när det
gäller ungas alkoholdrickande, samt svar.
19.
Sn/2009:7 103
Protokoll från Hälsorådets möte 2009-03-03.
20.
Sn/2009:122 701
Kommunförbundet Norrbotten, Nyhetsbrev Mars 2009.
21.
Sn/2009:91 701
Lapplands kommunalförbund, Direktionsprotokoll 2009-02-17 § 7, Personliga ombud.
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22.
Sn/2009:83 013
Socialstyrelsen, Äldre personer med funktionsnedsättning – regiform m.m. för vissa
insatser år 2008, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.
23.
Sn/2009:95 013
Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2008.
24.
Sn/2009:1 100
Cirkulär 09:19 – Jobb och utvecklingsgarantins tredje fas.
25.
Sn/2009:5 214
Samråd – Detaljplan för del av Gällivare centrum, Kyrkallén, Gällivare kommun.
26.
Sn/2009:5 214
Samråd – Underrättelse, Detaljplan för kvarteret Cedern, Gällivare kommun.
27.
Sn/2009:5 214
Samråd – Underrättelse, Detaljplan för Stallet 1, Guldet 1, Tallen 18 m.fl., Mariaskolan,
Gällivare kommun.
28.
Sn/2009:5 214
Samråd – Underrättelse, Detaljplan för del av Gällivare 12:320 m.fl., Maskintjänst m.fl.,
Gällivare kommun.
29.
Sn/2009:5 214
Samråd – Underrättelse, Detaljplan för industriområde i Björkmansheden, Gällivare
12:74, Gällivare kommun.
30.
Sn/2009:5 214
Kungörelse – Utställning av detaljplan för Tjuonajokk Vildmarkscamp, Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun.
31.
Sn/2009:5 214
Kungörelse – Detaljplan för del av Gällivare 76:1 (Laestadiusparken) i Gällivare kommun.
32.
Sn/2009:5 214
Kungörelse – Utställning av detaljplan för del av Tjautjas 1:6 Gällivare kommun.
33.
Sn/2009:94 805
PRO, verksamhetsberättelse 2008, PRO Gällivare.
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§ 38
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Ordförande
1.
Sn/2009:103 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Friluftsfrämjandet lokalavdelning Gällivare/Malmberget, Logegården Hedeberga.
2.
Sn/2009:104 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Arctic Light Safari, Dundrets sportcenter (Sportboden).
3.
Sn/2009:105 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Sole Event, Kåkstan i Malmberget.
4.
Sn/2009:106 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Kocken & Assistenten AB, Snöbistron/Dundret.
5.
Sn/2009:107 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Gamla KOS AIF, Myranskolan.
6.
Sn/2009:108 702
Ordförandebeslut av Rita Poromaa, Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Glada Kocken Gällivare AB.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
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Beslutsunderlag
1. Snau 090423 § 28.
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Sn/2009:7
§ 39
De kommunala råden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen 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 dagordningen är avsedd för eventuell information från representanter från de kommunala råden.
Roland Nirlén (s), socialnämndens representant i Kommunala pensionärsrådet, informerar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. KPR 2009-01-16 § 14.
2. Snau 090423 § 29.
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Sn/2009:6
§ 40
Kurser och konferenser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden har en restriktiv inställning till kurser och konferenser med anledning
av det ekonomiska läget.
Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att socialnämnden har en restriktiv inställning till kurser och konferenser med anledning
av det ekonomiska läget.
Beslutsunderlag
1. Rikskonferens för mångfald och tillväxt, Södertälje.
2. Snau 090423 § 30.
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Sn/2009:3
§ 41
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga förvaltningschefens rapport med godkännande till
handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, Förvaltningschef.
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Sn/2009:109
§ 42
Budget 2010-2011
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till budget 2010-2011.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, Ekonom.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Budget 2010-2011 med Driftbudgetram, Volym/verksamhetsförändringar/besparingar, Engångsanslag samt bilagor.
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Sn/2009:94
§ 43
Föreningsbidrag 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fördela ytterligare föreningsbidrag till:
BRIS Nord
AA i Gällivare

14 760 kr
21 900 kr,

att ej bevilja Malmfältens brottsofferjour föreningsbidrag då de ej uppfyller kriteriet ”att
bedriva verksamhet i Gällivare kommun”,
att riktlinjerna för föreningsbidrag ses över till socialnämndens sammanträde torsdagen
den 19 november 2009.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att fördela ytterligare föreningsbidrag till:
BRIS Nord
AA i Gällivare

14 760 kr
21 900 kr,

att ej bevilja Malmfältens brottsofferjour föreningsbidrag då de ej uppfyller kriteriet ”att
bedriva verksamhet i Gällivare kommun”.
Beslutsunderlag
1. 2009-års sammanställning av bidragsäskande från sociala föreningar
2. Förslag till AU 2009-04-03 om fördelning av medel till sociala föreningar.
3. Förslag till SN 2009-05-07 om ytterligare fördelning av medel.
4. Snau 090423 § 33.
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Sn/2008:122
§ 44
Ändring av 2009 års taxa för vård- och omsorgsavgift
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av inkomster/vårdtyngd för boende i eget hem,
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgsavgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften.
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på
inkomst och bostadskostnad. För 2009 är maxbeloppet 1 712 kr/mån.
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst, enligt följande;
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
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REDUCERINGSREGLER
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in.
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från
den dag vårdinsatsen upphör.
Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlastning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället.
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, under förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst och förslaget innebär en höjning av samtliga inkomstnivåer med 1 % enl
följande;
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
Att under reduceringsreglerna utgår avsnittet om makar där ena maken tillfälligt vistas
på avlastning.
Ekonomiska konsekvenser
Denna förändring innebär en inkomstökning med ca 50 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,
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att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av inkomster/vårdtyngd för boende i eget hem,
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. Taxa för vårdavgift/omsorgsavgift för år 2009, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 124, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:121
§ 45
Ändring av 2009 års taxa för trygghetslarm
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larmcentral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funktioner
kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m.
Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till personalen.
Förvaltningens kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med
larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning.
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1.
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och omsorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för
trygghetslarm.
Vid jämförelse med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger bland de lägre, avgiften i andra kommuner varierar mellan 125 – 200 kr/mån, förutom Kiruna som har 56
kr/mån. Boden har 153 kr/mån.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslaget är att höja taxan med 50 kr/mån, dvs den nya taxan blir då 150 kr/mån samt att
alla brukare inom äldreomsorgens särskilda boenden får betala trygghetslarm.
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Ekonomiska konsekvenser
Intäktsökningen blir ca 355 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån för samtliga brukare inom äldreomsorgen,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 200809-29 § 125, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:119
§ 46
Ändring av 2009 års taxa för familjerådgivning
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
år,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den funnits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte.
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psykologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Personer under 20 år betalar ingen avgift.
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja taxan från 60 kr/samtal till 80 kr/samtal. Taxan följer då landstingets taxa vid motsvarande tjänster. För övrigt är taxan oförändrad.
Ekonomiska konsekvenser
Den beräknade intäktsökningen blir ca 7 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
år,
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att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 130, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:118
§ 47
Ändring av 2009 års taxa för Kostavgift
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande;
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
Frukost
29 kr/portion
Mellanmål/fika
12 kr/portion
Kvällsmål
17 kr/porton
att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn,
att reduceringsreglerna är oförändrade,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget.
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 712
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.
Kostavgiften baseras på självkostnadsprincipen;
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 712 kr/mån
Matservering på servicehus
38 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
54 kr/dygn
Frukost
27 kr/portion
Mellanmål/fika
11 kr/portion
Kvällsmål
16 kr/porton
Matdistribution (leverans till eget boende)
36 kr/portion
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1.
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Inför 2009 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget återigen höjts med drygt
8 %. Av den anledningen ser sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna för
att möta Matlagets kostnadsökning.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
Frukost, mellanmål och kvällsmål föreslås slopas inom särskilda boendeformer och ersätts av den s k helpensionsavgiften.
Dessutom föreslås att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91
kr/dygn.
Vid jämförelser med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger förhållandevis lågt.
Matdistributionen i andra kommuner varierar mellan 37 – 52 kr/mån och avgiften för
helpension mellan 2 400 – 2 970 kr/mån. Här ligger Kiruna på 2 457 kr/mån och Boden
2 970 kr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna avgiftshöjningarna ger en intäktsökning på 780 tkr/år.
REDUCERINGSREGLER
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånvaro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan
från 1:a dagen.
Förslag till beslut
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande;
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
att frukost, mellanmål och kvällsmål slopas inom särskilda boendeformer och ersätts av
den s k helpensionsavgiften,
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att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91 kr/dygn,
att reduceringsreglerna är oförändrade,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. Taxa för kostavgift 2009, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 126, gäller
fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:117
§ 48
Ändring av 2009 års taxa för avgift för förbrukningsartiklar
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbrukningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av avgift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till
190 kr/månad.
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, administreras dessa inköp från boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket
underlättar för verksamheten att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för
boende/anhöriga att inte behöva köpa dessa artiklar.
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar
avgiftens storlek. Avgiften är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer.
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor,
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städutrustning.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Avgiften föreslås höjas med 50 kr/mån till 150 kr/mån. I de kommuner där man tar ut
denna avgift varierar den mellan 140 – 180 kr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
Detta ger en intäktsökning med 120 tkr/år som dock skall motsvara den kostnad förvaltningen har att köpa dessa artiklar.
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Förslag till beslut
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, fastställd
av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:115
§ 49
Ändring av 2009 års taxa för avlastningsavgift
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
Bakgrund
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhörig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastningsplats på ett korttidsboende för max tre månader.
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja avgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall
göras av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende. Avlastningsavgiften täcker i princip bara kostnaden för maten.
Vid jämförelse med andra kommuner finns en stor variation på avlastningsavgiften från
55 – 157 kr/dygn. Många kommuner tar även ut omsorgsavgift.
Ekonomiska konsekvenser
Intäktsökningen beräknas bli ca 30 tkr/år.
Förslag till beslut
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende,
att denna taxa skall gälla från och med 2009-07-01 till och med 2009-12-31.
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Beslutsunderlag
1. Taxa för avlastningsavgift inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 127, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:110
§ 50
Taxor och avgifter 2010- Avgift boende, jml lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inom socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ socialtjänstförordningen.
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273 kr/mån/förälder. Eller
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning,
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med antingen 3000 kr/mån.
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar.
Bakgrund
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 från
föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan och som för
2009 är 1 273 kr/mån/förälder.
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får
kommunen ta ut en avgift för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för
den tid de har boende på annan ort.
Denna avgift får inte överstiga kommens självkostnad samt att kommunen måste se till
att den enskilde får behålla tillräckliga medel för personliga behov som för närvarande
är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet finns även får dessa ungdomar att söka
bostadstillägg för boendet på hemorten.
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Avgiften for mat, hyra m m tas ut som ett månadsbelopp på 3 000 kr och följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-anpassad) med
särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem.
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar.
Förslag till beslut
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ socialtjänstförordningen.
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1 273 kr/mån/förälder. Eller
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning,
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med antingen 3000 kr/mån.
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift boende på annan ort, om stöd och service till vissa funktionshindrade
inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 131, gäller fr o m
2009-01-01.
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Sn/2009:111
§ 51
Taxor och avgifter 2010- Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån
inom socialtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta en oförändrad avgift på 800 kr/45 min för handledning m m.
Bakgrund
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal.
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras resp förvaltning. Ingen
kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen.
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min. Någon höjning av avgiften har inte skett sedan starten 1995.
Förslag till beslut
att anta en oförändrad avgift på 800 kr/45 min för handledning m m.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom socialtjänsten,
fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 129, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:112
§ 52
Taxor och avgifter 2010- Avlastningsavgift inom socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende.
Bakgrund
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhörig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastningsplats på ett korttidsboende för max tre månader.
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja avgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall
göras av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende. Avlastningsavgiften täcker i princip bara kostnaden för maten.
Vid jämförelse med andra kommuner finns en stor variation på avlastningsavgiften från
55 – 157 kr/dygn. Många kommuner tar även ut omsorgsavgift.
Ekonomiska konsekvenser
Intäktsökningen beräknas bli ca 30 tkr/år.
Förslag till beslut
att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende.
.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avlastningsavgift inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 127, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:113
§ 53
Taxor och avgifter 2010 - Färdtjänsttaxa inom socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75% samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa,
att för den som gör många färdtjänstresor, exempelvis arbetsresor eller studieresor, gäller även för handikappomsorgens resor till dagverksamhet eller annan sysselsättning, kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på enkelpriset,
att maxtaxan inte är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i
behov av arbetsresor eller studieresor.
Bakgrund
Varje kommun ansvarar, enl. FärdtjL § 3, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas
inom kommunen. Färdtjänsten är en kompletterande transportform inom kommunen
som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder,
som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller resa med allmänna kommunikationsmedel.
Fr o m 2008 har färdtjänstens beställningscentral flyttats över till Länstrafiken i Norrbotten AB och följer de gemensamma färdtjänstregler som antagits av kommunförbundet och som redan tillämpas i 6 av länets kommuner. I de gemensamma reglerna ingår
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 km in i angränsande kommun samt
24 enkelresor inom länet.
I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken innebär
att färdtjänsttagarna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens taxa, som grundar sig
på ordinarie enkelpris plus 75%. Egenavgiften justeras samtidigt som Länstrafikens
biljettpriser.
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För den som gör många färdtjänstresor exempelvis arbetsresor eller studieresor kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på egenavgiften.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Färdtjänstberättigade med barn har möjlighet att ha med sig barnet på resan. Barn under
7 år åker utan kostnad och barn/ungdomar mellan 7 – 19 år betalar halv färdtjänstavgift.
Använder sig en person, som är beviljad färdtjänst, av Länstrafikens bussar betalar denne ordinarie biljettpris. Färdtjänstresenären får mot uppvisande av färdtjänstkort ta med
en ledsagare utan kostnad på bussen.
Maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa.
Med riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd att lämna
ersättning för kostnader och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett
särskilt kostsamt sätt. Vid riksfärdtjänst gäller reglerna i lagen om riksfärdtjänst (SFS
1997:735) samt tillhörande förordning om egenavgifter för resor med riksfärdtjänst
(SFS 1993:1148).

Färdtjänsttaxa 2009-års nivå.
Avstånd Km

0-10
11-20
21-30
31-40
41-

Egenavgift

Biljettpris länstrafiken

35
53
70
89
100

20
30
40
51
63

Förslag till beslut
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75% samt följer länstrafikens årliga justeringar,
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att maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa,
att för den som gör många färdtjänstresor, exempelvis arbetsresor eller studieresor, gäller även för handikappomsorgens resor till dagverksamhet eller annan sysselsättning, kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på enkelpriset,
att maxtaxan är inte tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i
behov av arbetsresor eller studieresor.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Färdtjänsttaxa inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 200812-01 § 196, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:114
§ 54
Taxor och avgifter 2010- Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens
gruppboende
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån.
Bakgrund
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinens-hjälpmedel. Förbrukningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av avgift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till
190 kr/månad.
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, administreras dessa inköp från boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket
underlättar för verksamheten att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för
boende/anhöriga att inte behöva köpa dessa artiklar.
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs kostnaden för inköpet motsvarar
avgiftens storlek. Avgiften är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer.
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toaborste, glödlampor,
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städutrustning.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Avgiften föreslås höjas med 50 kr/mån till 150 kr/mån. Avgiften föreslås höjas med 50
kr/mån till 150 kr/mån. I de kommuner där man tar ut denna avgift varierar den mellan
140 – 180 kr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
Detta ger en intäktsökning med 120 tkr/år som dock skall motsvara den kostnad förvaltningen har att köpa dessa artiklar.
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Förslag till beslut
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, fastställd
av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:115
§ 55
Taxor och avgifter 2010 - Kostavgift
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande;
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
Frukost
29 kr/portion
Mellanmål/fika
12 kr/portion
Kvällsmål
17 kr/porton
att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till 79 kr/dygn,
att reduceringsreglerna är oförändrade.
Bakgrund
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget.
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 512
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.
Kostavgiften baseras på självkostnadsprincipen.
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 712 kr/mån
Matservering på servicehus
38 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
54 kr/dygn
Frukost
27 kr/portion
Mellanmål/fika
11 kr/portion
Kvällsmål
16 kr/porto
Matdistribution (leverans till eget boende)
36 kr/portion
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1.
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Inför 2009 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget återigen höjts med drygt
8 %. Av den anledningen ser sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna för
att möta Matlagets kostnadsökning.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
Frukost, mellanmål och kvällsmål föreslås slopas inom särskilda boendeformer och ersätts av den s k helpensionsavgiften.
Dessutom föreslås att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91
kr/dygn.
Vid jämförelser med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger förhållandevis lågt.
Matdistributionen i andra kommuner varierar mellan 37 – 52 kr/mån och avgiften för
helpension mellan 2 400 – 2 970 kr/mån. Här ligger Kiruna på 2 457 kr/mån och Boden
2 970 kr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna avgiftshöjningarna ger en intäktsökning på 780 tkr/år.
REDUCERINGSREGLER
Avdrag för kost görs fr om 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånvaro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan
från 1:a dagen.
Förslag till beslut
att anta den föreslagna höjningen av kostavgifterna enligt följande;
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 930 kr/mån
Matservering på servicehus
50 kr/portion
Korttidshem (omsorgen)
60 kr/dygn
Matdistribution (leverans till eget boende)
50 kr/portion
att frukost, mellanmål och kvällsmål slopas inom särskilda boendeformer och ersätts av
den s k helpensionsavgiften,
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att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 91 kr/dygn,
att reduceringsreglerna är oförändrade.
Beslutsunderlag
1. Taxa för kostavgift 2009, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 126, gäller
fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:116
§ 56
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
år.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den funnits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit
kommunens invånare kan vända sig, när de känner behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte.
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psykologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för
dessa besök.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Personer under 20 år betalar ingen avgift.
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja taxan från 60 kr/samtal till 80 kr/samtal. Taxan följer då landstingets taxa vid motsvarande tjänster. För övrigt är taxan oförändrad.
Ekonomiska konsekvenser
Den beräknade intäktsökningen blir ca 7 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
år.
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Beslutsunderlag
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 130, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:117
§ 57
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för kontroll av den som bedriver detaljhandel med
nikotinläkemedel enligt lag (2007:1455)
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 1 300 kr,
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas
en fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim.
Bakgrund
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
att gälla. I anslutning till det började också förordningen (2008:30) om detaljhandel med
nikotinläkemedel att praktiseras. Syftet med lagen är öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning.
Tidigare har apoteket haft ensamrätt på detaljhandelsförsäljning. Det nya är att det idag
är tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definierad som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Med detaljhandel avses i lagen försäljning och annat utlämnande i näringsverksamhet till den
som är konsument.
Lagstiftaren ställer alltså krav på den detaljhandlare som avser att bedriva detaljhandel
med receptfria nikotinläkemedel. Tillsynen och kontrollen över lagens efterlevnad har
fallit på Läkemedelsverket och Kommunerna.
Konsekvenser för barn och ungdom
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av försäljningen av nikotin-läkemedel säkrar ytterliggare upp detaljhandelns hantering av nikotinläkemedel för att inte barn eller unga
riskerar komma till skada.
För handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 350 kr,
För kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas en
fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim.
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
För handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) föreslås en höjning av den fasta avgiften från 350 kr till 1 300 kr.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av den fasta avgiften ger en intäktsökning som dock är svår att beräkna.
Förslag till beslut
att handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 1 300 kr.
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas
en fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim.
Beslutsunderlag
1. Taxa för kontroll av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel enligt lag
(2007:1455), fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-01 § 195, gäller fr o m 200901-01.
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Sn/2009:118
§ 58
Taxor och avgifter 2010- Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) för socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med
1 300 kr,
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över ”Tobakslagen” från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som handhar alkoholtillsynen inom Socialnämnden.
Överflyttningen medför samordningsvinster för kommunen i sin helhet enligt följande:
En tydligare helhetssyn över folkhälsoförebyggande frågor, exempelvis över de två kanske viktigast områdena, tobak och alkohol som då placeras under samma funktion i socialförvaltningen.
Det skulle också förenkla kontakterna till kommunen för näringsidkare som säljer alkoholhaltiga drycker, tillika ofta är desamma som säljer tobaksvaror och som då skulle
bara behöva ha en myndighetskontakt i kommunen.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är socialnämnden i Gällivare kommun.
2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet
med tobaksvaror.
3 § Avgift tas inte ut för – Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad
och inte heller för – Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut enligt
tobakslagen överklagas.
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4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa angivna fasta avgifter och timavgiften med en procent-sats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober
året före avgiftsåret.
Avgiftsbelopp
5 § För handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med
350 kr.
6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.
Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timavgiften faktureras i
efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen.
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande m.m.
8 § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas inte
på avgiften.
Konsekvenser för barn och ungdom
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen säkrar ytterliggare upp
detaljhandelns hantering av tobak för att inte barn eller unga riskerar komma till skada.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja handläggningen av anmälan från 350 kr till 1 300 kr, vilket
motsvarar den avgift Bodens kommun tar ut.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av den fasta avgiften ger en intäktsökning som dock är svår att beräkna.
Förslag till beslut
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1
300 kr,
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att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.
Beslutsunderlag
1. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-01 § 132, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:119
§ 59
Taxor och avgifter 2010- Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån.
Bakgrund
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via
en knapptryckning skall kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens
larmcentral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra
funktioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m.
Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till personalen.
Förvaltningens kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med
larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning.
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1.
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och omsorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för
trygghetslarm.
Vid jämförelse med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger bland de lägre, avgiften i andra kommuner varierar mellan 125 – 200 kr/mån, förutom Kiruna som har 56
kr/mån. Boden har 153 kr/mån.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslaget är att höja taxan med 50 kr/mån, dvs den nya taxan blir då 150 kr/mån samt att
alla brukare inom äldreomsorgens särskilda boenden får betala trygghetslarm.
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Ekonomiska konsekvenser
Intäktsökningen blir ca 355 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån för samtliga brukare inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 200809-29 § 125, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2009:120
§ 60
Taxor och avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,
att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av inkomster/vårdtyngd för boende i eget hem,
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår.
Bakgrund
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgsavgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften.
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på
inkomst och bostadskostnad. För 2009 är maxbeloppet 1 712 kr/mån.
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst, enligt följande;
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
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Reduceringsregler
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in.
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från
den dag vårdinsatsen upphör.
Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlastning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället.
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, under förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst och förslaget innebär en höjning av samtliga inkomstnivåer med 1 % enl
följande;
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga
allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max
2 ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
Att under reduceringsreglerna utgår avsnittet om makar där ena maken tillfälligt vistas
på avlastning.
Ekonomiska konsekvenser
Denna förändring innebär en inkomstökning med ca 50 tkr/år.
Förslag till beslut
att anta det av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa,
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att anta det nya förslaget på vårdavgift utifrån den procentuella uppdelningen av inkomster/vårdtyngd för boende i eget hem,
att anta reduceringsregler med den ändringen att avsnittet om avlastning utgår.
Beslutsunderlag
1. Taxa för vårdavgift/omsorgsavgift, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 §
124, gäller fr o m 2009-01-01.
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Sn/2008:136
§ 61
Analys av äldreguiden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Marie Johansson, controller, samt
Margareta Wuorinen, äldreomsorgschef.
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Sn/2008:149
§ 62
Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta ”Delrapport Projekt utveckling anhörigstöd, 2009-04-23”.
Bakgrund
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Anna-Karin Nilsson, anhörigkonsulent.
Beslutsunderlag
1. Delrapport Projekt utveckling anhörigstöd, 2009-04-23.
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Sn/2007:155
§ 63
Uppföljning av Projekt Arbetskläder, Älvgården
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga delrapporten med godkännande till handlingarna,
att projektet fortgår i den mån det håller sig inom ram,
att det ekonomiska läget förutsätter att fullmäktige anvisar medel för att införandet av
arbetskläder inom de särskilda boendena skall permanentas.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 26 mars 2009 § 35 att Projektet Arbetskläder, Älvgården,
ska följas upp senast i juni 2009. Projektets delrapport bifogas.
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Anna-Lena Svalqvist, Enhetschef
Älvgården.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga delrapporten med godkännande till handlingarna,
att projektet fortgår i den mån det håller sig inom ram,
att det ekonomiska läget förutsätter att fullmäktige anvisar medel för att införandet av
arbetskläder inom de särskilda boendena skall permanentas.
Beslutsunderlag
1. Projekt Arbetskläder, Älvgården – Delrapport.
2. Snau 090423 § 47.
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Sn/2009:129
§ 64
Uppföljning Socialtjänstprocessen
Beslut
Socialnämnden beslutar
att få en uppföljning av socialtjänstprocessen till socialnämndens sammanträde torsdagen den 19 november 2009.
Bakgrund
Ärendet presenteras på sammanträdet av Maria Apelqvist, samordnare.
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Sn/2009:101
§ 65
Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd
Beslut
Socialnämnden beslutar
att delegationen avseende yttrande över alkoholtillstånd ses över till socialnämndens
sammanträde 11 juni 2009.
Bakgrund
Förslag till yttrande tas upp för diskussion samt beslut i socialnämnden. Ärendet föredras på sammanträdet av Karl-Erik Taivalsaari, tillsynsman.
Beslutsunderlag
1. Yttrande på remiss rörande alkoholservering/tillfälligt tillstånd, Dundret Sweden AB,
Toppstugan Dundret.
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Sn/2009:130
§ 66
Rekrytering gemensam biståndsenhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marianne Jonsson, förvaltningschef.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningschefens rapport 2009-03-17.
2. Snau 090423 § 50.
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Sn/2009:121
§ 67
Ansökan om medel för utbildning/seminarier och tryck av broschyrer för minoritetsspråk
Beslut
Socialnämnden beslutar
att göra en framställan till kommunstyrelsen om beviljande av medel ur minoritetsmedlen till studiecirklar/kurser samt seminarier i minoritetsspråk till en kostnad av 269.000
kronor,
att göra en framställan till kommunstyrelsen om beviljande av medel ur minoritetsmedlen för översättning och tryck av broschyrer till finska, samiska och meänkieli till en
kostnad av 50.000 kronor.
Bakgrund
Sedan hösten 2006 har äldreomsorgen genomfört studiecirklar i meänkieli för personal.
Vid utvärdering av dessa studiecirklar har personal varit mycket nöjd med innehåll och
genomförande varför de känt sig stärkta i mötet med den enskilde som har meänkieli
som modersmål. Studiecirklarna har genomförts vid 10 tillfällen á 3 studietimmar per
tillfälle per studiecirkelomgång.
Under hösten 2008 genomförde äldreomsorgen för kulturombud samt annan personal ett
seminarietillfälle per aktuellt minoritetsspråk i Gällivare kommun (finska, meänkieli
och samiska). Seminarierna fick ett mycket positivt gensvar i utvärderingarna.
Ekonomiska konsekvenser
6 stycken studiecirklar till en kostnad av 6 x 20.000kr = 120.000kr, i kostnaden är vikariekostnader inräknat.
Reseersättning och litteratur till en kostnad på 14.000kr.
3 seminarier om kultur/tradition och historia á 40.000kr = 120.000kr, i kostnaden är
vikariekostnader inräknade.
Lokalkostnad samt fika 15.000kr.
Totalt: 269.000kr.
Tryck och översättning av broschyrer på finska, samiska och meänkieli inom äldre- och
handikappomsorgen till en kostnad av 50.000kr.
Totalt: 319.000kr.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att socialnämnden gör en framställan till kommunstyrelsen om beviljande av medel till
studiecirklar/kurser samt seminarier i minoritetsspråk till en kostnad av 269.000 kronor.
att socialnämnden gör en framställan till kommunstyrelsen om beviljande av medel för
översättning och tryck av broschyrer till finska, samiska och meänkieli till en kostnad av
50.000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om medel för utbildning/seminarier och tryck av broschyrer för minoritetsspråk, utredning, 2009-03-04.
2. Snau 090423 § 51.
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Sn/2008:159
§ 68
Riktlinjer för externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagna riktlinjer för externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden inom
äldreomsorgen,
att delegera till områdeschefen för äldreomsorgen att fatta beslut om vilka externa aktiviteter som skall beviljas bidrag utifrån gällande riktlinjer,
att omfördela 10 000 kr från kontot för föreningsbidrag till kontot för externa aktiviteter
riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen,
att ärendet följs upp i februari 2010.
Bakgrund
Socialnämnden har vid sammanträde 080515 fattat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för externa kulturella aktiviteter riktade mot särskilda boenden.
Förslag till riktlinjer har behandlats av allmänna utskottet 081106. Beslutet blev då att
återremittera ärendet för komplettering. Vidare direktiv har också kommit efter 081106
om att ta bort preciseringen ”kulturella” i ärendebeteckningen samt att målgruppen är
boende på särskilda boenden inom äldreomsorgen som har svårigheter att själv komma
iväg och ta del av kulturella aktiviteter.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för kulturella aktiviteter hanteras inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta föreslagna riktlinjer för externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden inom
äldreomsorgen,
att delegera till områdeschefen för äldreomsorgen att fatta beslut om vilka externa aktiviteter som skall beviljas bidrag utifrån gällande riktlinjer,
att omfördela 10 000 kr från kontot för föreningsbidrag till kontot för externa aktiviteter
riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen,
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att ärendet följs upp i februari 2010.
Beslutsunderlag
1. Utredning, Riktlinjer för externa aktiviteter riktade mot särskilda boenden, 2009-0108.
2. Protokollsutdrag socialnämnden 080515 § 87.
3. Protokollsutdrag allmänna utskottet 081106 § 146.
4. Snau 090423 § 52.
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Sn/2009:133
§ 69
Personalredovisning och hälsobokslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på socialnämndens sammanträde av Stina Alavaara, Arbetsmiljö- och
kompetensutvecklare.
Beslutsunderlag
1. Personalredovisning med Hälsobokslut, socialförvaltningen.
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Sn/2009:68
§ 70
Remiss - Landsbygdspolitiskt handlingsprogram
Beslut
Socialnämnden beslutar
att de synpunkter som redovisas i denna skrivelse lämnas till kommunstyrelsen som
yttrande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 090216 fattat beslut om att remittera förslag på landsbygdspolitiskt handlingsprogrammet för Gällivare kommun, till socialnämnden, service och tekniknämnden, kommunstyrelsen, barn-, utbildning och kulturnämnden samt miljö och
byggnämnden, för yttrande.
Sammanfattning
I stort kan sägas att det är positivt med ett ”lättsamt” och kortfattat handlingsprogram
med en övergripande målsättning om att erbjuda en god service åt landsbygdens befolkning. Följande synpunkter finns utifrån socialnämndens ansvar i handlingsprogrammet:
- Formuleringen ”inte bara ur ekonomisk synvinkel” tas bort då socialnämnden har att
förhålla sig till det vad som sägs i kommunfullmäktiges styrkort angående perspektivet
ekonomi d v s ”en budget i balans”.
- När det gäller möjlighet till ”projekt inom social omsorg” så har socialnämnden att ta
ställning till om, hur och var eventuella projekt kan genomföras utifrån vad socialtjänstlagen säger om nämndens ansvar samt utifrån direktiv för uppsatta mål och medel.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för insatser/verksamheter skall hanteras utifrån gällande direktiv för socialnämndens budget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att de synpunkter som redovisas i denna skrivelse lämnas till KS som yttrande.
Beslutsunderlag
1. Förslag landsbygdspolitiskt handlingsprogram
2. Sammanträdesprotokoll KS 090216
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Sn/2009:144
§ 71
Information från öppenvården
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Information från Mikael Lindgren samt Carina Nilsson, Öppenvården, på socialnämndens sammanträde torsdagen den 7 maj 2009. Frågor för diskussion: Intern och extern
samverkan och på vilket sätt öppenvårdens kompetens kan användas för att sänka kostnader.
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Sn/2009:79
§ 72
Förfrågan angående de äldres trygghet, omsorg, boende och annan samhällsservice
på den allt glesare landsbygden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att behovet av information till PRO:s samorganisation torde kunna tillgodoses genom
Socialnämndens medverkan i Kommunala pensionärsrådet,
att i den mån ytterligare information önskas kan detta tillgodoses genom en särskild
inbjudan från PRO:s samorganisation till berörd tjänsteman/politiker
Bakgrund
Det har inkommit en skrivelse från PRO:s samorganisation i Gällivare med en förfrågan
angående de äldres trygghet, omsorg, boende och annan samhällsservice på den allt glesare landsbygden. I skivelsen hemställer samorganisationen om att kommunala företrädare från berörda nämnder medverkar vid PRO:s samorganisations ombudsmöten för att
redogöra för frågeställningarna i skrivelsen.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från PRO:s samorganisation 2009-02-28, Förfrågan angående de äldres
trygghet, omsorg, boende och annan samhällsservice på den allt glesare landsbygden.
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§ 73
Ärendeuppföljningslista
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljning av ärendet ” Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets uppdrag att kontakta
Ks presidium Sn/2008:137” sker till socialnämnden under våren 2010,
att uppföljning av ärenden ” Översyn av kundfordringsprocessen Sn/2008:234” sker till
socialnämnden under hösten 2010.
att uppföljning av ärendet ”Angående förlängning av inbetalningstiden på räkningar vid
dödsfall Sn/2009:58” sker till socialnämnden under våren 2010,
att uppföljningen av ärendet ”Plussjobbare” tas bort, samt att en uppföljning sker av
gemensamma aktiviteter inom särskilda boenden till Sn 091119.
Ärende

Ansvarig

Angående förlängning av inbetalningstiden
på räkningar vid dödsfall Sn/2009:58
Nya riktlinjer för färdtjänst – presidiets
uppdrag att kontakta Ks presidium
Sn/2008:137
Översyn av kundfordringsprocessen
Sn/2008:234
Information om uppföljning och statistik
rörande försörjningsstödet

Ekonomienheten

Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd Sn/2008:149

Projektledaren

Riktlinjer externa kulturella aktiviteter
riktade mot särskilda boenden
Analys av äldreguiden

Socialförvaltningen

Uppföljning KPB (Kostnad per brukare)
Sn/2008:199
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Uppföljning

Socialnämndens presidium
Gemensam biståndsenhet
Försörjningsenheten
Arbetsledare Försörjningsenheten

Äldreomsorgschef
Controller
Socialförvaltningen
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Uppföljning Projekt arbetskläder
Uppföljning av Färdtjänsttaxa
Analys och åtgärd avseende placeringskostnader inom biståndsenheten
Sn/2009:93

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen

Uppföljning av Kultur- och hälsaprojektet
i samverkan med Gällivare kommun
Sn/2009:66
Nytt system för bättre överskådlighet av
redovisning av statistik
Uppföljning Plusjobbare
Uppföljning av Hedgården, samvaro och
dagrum Sn/2007:135
Uppföljning Västerbottensmodellen
Sn/2008:285
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Sn 090611
Sn 090611
Sn 090611

Sn 090910
Socialförvaltningen

Sn 090910

Äldreomsorgschef
Förvaltningschef

Sn Hösten
2009
Sn 091217

Socialförvaltningen

Sn Jan 2010
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