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§ 120
Delgivningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna
1.
Sn2009:1
100
Cirkulär 09:65, Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn
2.
Sn2009:1
100
Cirkulär 09:66, Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
3.
Sn2009:1
100
Cirkulär 09:67, Ensamkommande barn och ungdomar
4.
Sn2009:210 701
Enkät, Kartläggning av handlingsplaner för självmordsförebyggande arbete i kommuner
5.
Sn2009:200 701
Enkät, Makalösa föräldrars enkät om ensamföräldrar
6.
Sn2009:201 701
Enkät, Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen avseende socialnämndens handläggning av adoptionsärenden
7.
Sn2009:
Meddelande, FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter.
8.
Sn2009:
Tillsynsprotokoll, Grand Hotel Lapland
9.
Sn2009:
Tillsynsrapport, tillsyn av alkoholservering Stora Sjöfallet AB
10.
Sn2009:231 214
Samråd, Detaljplan för del av kv Överläkaren, Konstapeln, och Nämndemannen, Gällivare kommun.
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11.
Sn2009:230 701
Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport, Anhörigstöd i Norrbottens län 2008
12.
Sn2009:
Lokalstyrgrupp, sammanträdesprotokoll 2009-10-01
13.
Sn2009:202 701
Socialstyrelsen, Meddelande, Den sociala tillsynen förs över från länsstyrelserna till
Socialstyrelsen från och med den 1 januari 2010.
14
Sn2009:
Inspektionsmeddelande, Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende
15.
Sn2009:
Inspektionsmeddelande, Arbetsmiljöverket, Resultat av inspektion, Gruppbostaden
Fjällsippan
16.
Sn2009:
Inspektionsmeddelande, Arbetsmiljöverket, Resultat av inspektion, Träffpunkten,
Snickeriet.
17.
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2009-10-05 § 167, Investeringsbudget 2010,
plan 2011-2012 – Socialnämnden (KS/2009:317)
18.
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2009-10-05 § 122, Driftbudget 2010, plan 20112012 – Socialnämnden (KS/2009:312)
19.
Sn2009:220 701
Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport, Lex Sarah i Norrbottens län 2008
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§ 121
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ekonomienheten
1.
Sn 2009:8/002
Nedskrivning av kundfodran, delegationsanmälan
Socialförvaltningen
2.
2009:215/705
Yttrande angående tillfälligt alkoholtillstånd, Blå Forell/Folkets hus.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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Sn/2009:6
§ 122
Kurser och konferenser 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund
Aktuella kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.
1.
Sveriges kommuner och landsting, Seminariedagar 2009, Säker mat inom vård, skola
och omsorg, Luleå 9 december 2009, sista anmälningsdatum 15 november.
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Sn/2009:2
§ 123
Budgetuppföljning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet föredras på sammanträdet av Marie Rydström, ekonom.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning oktober 2009
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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Sn/2009:218
§ 124
Yttrande till kommunstyrelsen avseende nytt permanent alkoholtillstånd –
Thai Restaurang i Gve AB
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Sökande

Thai Restaurang i Gve AB
Storgatan 21
9082 32 Gällivare

Ansökan
Avser

Nytt tillstånd

ServeringsStälle

Nittaya thai Restaurang(före detta Kina restaurangen)
Storgatan 21
982 32 Gällivare

Serverings
Lokaler

Storgatan 21 Gällivare(före detta
Kina restaurangens lokaler)

Serveringens
Omfattning

Året runt, starköl, vin och spritdrycker
Ansökan avser Kl. 11.00 – 02.00

Övriga
upplysningar

Ansökan avser också tillstånd för uteservering
under tiden 1 maj till 30 sept.

Sammanfattande bedömning
Etableringen på Storgatan 21 i Gällivare har sedan ca 15 år varit en Kinakrog. Den etableringen har inte av socialnämnden kända anmärkningar eller missförhållanden gällande alkoholservering. Den nya tänkta etableringen skulle vara en ”Thai” restaurang med
ett liknande koncept av restaurang där maten är av central betydelse. Det är alltså ingen
nöjeskrog med ett tänkt nöjesutbud varför den sökta serveringstiden i ansökan till
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Kl.02.00 inte får stöd i kommunens lokala riktlinjer/2007.283 702 för serveringstillstånd.
Utsträckt serveringstid till Kl. 02.00 skall vara förbehållet nöjesrestauranger med
nöjesutbud fastställer den.
Därav bör en serveringstid medges till Kl.01.00 som också anges vara normaltiden i
alkohollagen för serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
1. Yttrande till kommunstyrelsen avseende nytt permanent tillstånd
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att anta förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
.
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Sn/2009:7
§ 125
De kommunala råden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på
socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information från de kommunala råden.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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Sn/2009:3
§ 126
Förvaltningschefens rapport
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
att uppdra till socialchefen att redovisa antalet icke verkställda säbobeslut till socialnämnden i december
Bakgrund
Ärendet presenteras på sammanträdet av Marianne Jonsson, socialchef
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser att ta ställning till
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till
Förslag till beslut
att lägga rapporten till handlingarna
Beslutsunderlag
1. Förvaltningschefens rapport
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Sn/2009:152
§ 127
Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ordet ”prioriterat” utgår konsekvent från riktlinjerna då socialnämnden inte prioriterar bidragsgivande inom socialnämnden verksamhetsområde
att ansökningar om bidrag som faller utanför riktlinjerna beslutas av socialnämnden
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2009-05-07 att riktlinjerna för föreningsbidrag ska ses över
till socialnämndens sammanträde torsdagen den 19 november 2009. Ärendet presenteras
vid sammanträdet.
Vid socialnämndens allmänna utskott 2009-11-05 beslutades att lämna ärendet vidare
till socialnämnden utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Gällande reglemente för föreningsstöd till sociala föreningar
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Sn/2009:207
§ 128
Svar ang skrivelse från pensionärernas representanter i KPR
Beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelsen härmed kan anses vara besvarad
att delge KPR skrivelsen med beslut.
att delge kommunstyrelsen ärendet
Bakgrund
Den 11 augusti inkom en skrivelse från pensionärernas representanter i KPR där man
uttryckte sin besvikelse över att socialnämnden inte aktualiserat ett extra KPR med anledning av de föreslagna taxehöjningarna inom vård och omsorg.
Det normala förfarandet när det gäller taxejusteringar är att de följer kommunens budgetarbete, vilket innebär att taxor höjs bara vid nytt budgetår.
På grund av det prekära ekonomiska läget som uppstod under 2009, beslutade kommunstyrelsen 2009-03-18 att uppdra åt samtliga förvaltningar, att till kommunstyrelsens
sammanträde 2009-04-20 inkomma med förslag till åtgärder för att få budget i balans
2009-2012. Förslag på taxehöjningar var då en del i detta, och dessutom kunde konstateras att vid en jämförelse med andra kommuner hade Gällivare kommun förhållandevis
låga taxor inom vård- och omsorg.
För att taxehöjningarna skulle få effekt under 2009 måste de genomföras redan från 1
juli 2009, vilket innebar en väldigt forcerad beslutsgång. Den 7 maj beslutade socialnämnden om förslag på taxehöjningar som gick till kommunstyrelsen den 25 maj och
det slutliga beslutet togs i kommunfullmäktige 8 juni. Pga av den forcerade beslutsgången hade inte socialnämndens representant i pensionärsrådet möjlighet att informera
om vidtagna åtgärder.
Kommunala pensionärsrådet och övriga råd sorterar under kommunstyrelsen, vilket
innebär att det är kommunstyrelsen som har huvudansvaret för att ärenden som berör
råden aktualiserats där.
Ekonomiska konsekvenser
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 14 (21)

2009-11-19
GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
Taxehöjningarna innebär en intäktsökning på ca 1,1 mkr på helårsbasis, vilket betyder
ca 550 tkr under 2009.
Beslutsunderlag
1. Brev från pensionärernas representanter i KPR
2. Tjänsteskrivelse
3. Protokollsutdrag 2009-10-01 § 92
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att skrivelsen härmed kan anses vara besvarad
att delge KPR skrivelsen med beslut.
att delge kommunstyrelsen ärendet
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Sn/2009:154
§ 129
Uppföljning av gemensamma aktiviteter inom särskilda boenden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tjänst som handledare/samordnare för sociala aktiviteter permanentas inom äldreomsorgens särskilda boenden.
att en omfördelning görs inom socialförvaltningen för att täcka kostnaderna
Bakgrund
Under våren 2006 anställde Gällivare kommun aktiverare i syfte att stötta upp de sociala
aktiviteterna inom särskilda boenden i äldreomsorgen. En av aktiverarna fick i uppdrag
att vara handledare med ett mer övergripande ansvar. Denna handledare har haft kontakterna med externa aktörer samt kommunens kulturenhet. I maj månad 2008 avslutades
det så kallade plusjobben varefter handledar uppdraget gick in i annan anställningsform.
Uppdraget som handledare/samordnare har fortsättningsvis varit att stötta upp kulturombuden på varje avdelning i deras arbete med sociala aktiviteter. Handledar/samordnar
tjänsten finansieras via stimulansmedel och medel från nystarts jobb.
Ekonomiska konsekvenser
En tjänst som handledare/samordnare för sociala aktiviteter medför en kostnad av
450 000 kronor som ska inrymmas i budgetram 2011.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
att tjänst som handledare/samordnare för sociala aktiviteter permanentas inom äldreomsorgens särskilda boenden.
att en omfördelning görs inom socialförvaltningen för att täcka kostnaderna
Yrkande
Iris Dimitri (v) och Tommy Krigsman (ns) yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskotts förslag
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
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Sn/2009:4
§ 130
Ärendeuppföljningslista 2009
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppföljning av färdtjänsttaxan redovisas till socialnämnden i februari 2010.
Ärende

Ansvarig

Uppföljning av Färdtjänsttaxa

|
|

Sn 20091015

Avrapportering Projekt utveckling anhörigstöd Sn/2008:149

Projektledaren

Uppföljning gemensamma aktiviteter
inom särskilda boenden Sn/2009:154
Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag
Sn/2009:152
Uppföljning socialtjänstprocessen
Sn/2009:129
Information om uppföljning och statistik
rörande försörjningsstödet
Uppföljning av Hedgården, samvaro och
dagrum Sn/2007:135
Ändring i 5 kap 10 § SoL – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
2009:208
Uppföljning Västerbottensmodellen
Sn/2008:285
Riktlinjer externa aktiviteter riktade mot
särskilda boenden Sn/2008:159
Analys samt åtgärder kring kostnadsutvecklingen för HVB placeringar
Översyn av kundfordringsprocessen
Sn/2008:234
Nytt system för bättre överskådlighet av
redovisning av statistik

Äldreomsorgschef

|
|

|
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Uppföljning

Sn 090910 +
var 3:e månad
Sn 091119
Sn 091119

Socialförvaltningen

Sn 091119

Arbetsledare Försörjningsenheten
Förvaltningschef

Sn 091217

Socialförvaltningen

Sn 091217

Socialförvaltningen

Sn Jan 2010

Socialförvaltningen

Sn Feb 2010

Biståndsenheten

Sn Maj 2010

Gemensam biståndsenhet
Försörjningsenheten
Socialförvaltningen

Sn hösten
2010
Sn hösten
2010
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Sn/2009:221
§ 131
Inbjudan till överläggning med kommunens revisorer
Beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Överläggningar på socialnämndens sammanträde med kommunens revisorer om styrning, uppföljning och kontroll av nämndens verksamheter.
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i
förhållande till fullmäktiges uppdrag.
För 2009 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på:
•

Ekonomiska läget för kommunen
o Nämndernas strategiska arbete med flerårsplan

•

Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll

•

Uppföljning av tidigare granskningar

Vid socialnämndens allmänna utskott 2009-11-05 beslutades att lämna ärendet vidare
till socialnämnden utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag.
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Sn/2009:212
§ 132
Omskrivelse av hyreskontrakt
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna justeringen av hyresnivåerna samt bifogade förslag till förhandlingsklausul
för hyreskontrakt.
Bakgrund
2007-03-28 beslutade socialnämnden att en översyn skulle göras av samtliga boendens
hyror inom socialnämndens verksamhet.
Översynen är nu genomförd av Top-Bostäder tillsammans med Hyresgästföreningen,
vilket resulterar i en justering av hyresnivån för ett antal lägenheter. Där hyresnivåerna
höjs kraftigt måste en successiv upptrappning av hyran göras efter samråd med hyresgästföreningen.
Ett led i denna översyn är också att socialnämndens samtliga bostadshyror, oavsett fastighetsägare, ingår i förhandlingar med hyresgästföreningen. För att förhandlingarna
skall kunna genomföras med hyresgästföreningen måste hyresgästen godkänna en förhandlingsklausul.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2009-10-01 att Top-Bostäder och Hyresgästföreningen bjuds in till socialnämnden 2009-11-19 för att informera resultatet av
översynen samt att Kommunala pensionärsrådets ordförande och Kommunala handikapprådets ordförande till socialnämndens sammanträde 2009-11-19 för att ta del av
informationen. Vidare beslutades att ärendet ska delges till respektive ordförande i KPR
och KHR.
Ekonomiska konsekvenser
Justeringen av hyrorna ser i nuläget inte ut att få så stora ekonomiska konsekvenser för
socialnämnden, däremot kommer kostnader för genomförande av framtida hyresförhandlingar och övriga tjänster från Top-Bostäder.
Förslag till beslut
att godkänna justeringen av hyresnivåerna samt bifogade förslag till förhandlingsklausul
för hyreskontrakt.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Resultat – översyn av socialnämndens bostadshyror
2. Förslag till förhandlingsklausul
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Sn/2009:129
§ 133
Uppföljning Socialtjänstprocessen
Beslut
Socialnämnden beslutar
att eftersom försörjningsenheten arbetar på uppdrag av socialnämnden, avseende myndighetsutövning, skall även de arbeta efter socialtjänstprocessen.
att delge Service- och tekniknämnden beslutet.
Beslut
I samband med socialnämndens sammanträde 2009-05-07 gavs en uppföljning av socialtjänstprocessen. Vid sammanträdet beslutades att en ny uppföljning av ärendet skulle
ske vid socialnämndens sammanträde 2009-11-19. Ärendet presenteras vid sammanträdet.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

