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 Sn/2014:1 -700 

 

 § 26 

Delgivningar  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 

 

Bakgrund 

Redovisas i delgivningspärm på sammanträdet. 

 

1.   SN 2014:24  701 

Socialförvaltningen. Bidrag för sociala aktiviteter. 

 

2.  SN 2013:40  734 

Inspektionen för vård och omsorg. Beslut avseende tillsyn av särskilt boende med  

anledning av tidigare ärenden, Gällivare kommun. 

 

3.  SN 2014:26 700 

Miljö- och byggförvaltningen. Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning vid Enens 

mottagningskök. 

 

4.  SN 2014:38 702 

Tillsynsprotokoll. Gemensam tillsyn vid Oleary´s, Gällivare. 

 

5.  SN 2014:38 702 

Tillsynsprotokoll. Gemensam tillsyn vid Alla Tiders Café, Gällivare. 

 

6.  SN 2014:38 702 

Tillsynsprotokoll. Gemensam tillsyn vid Björnfällan/Dundret, Gällivare. 

 

7.   SN 2014:38 702 

Tillsynsprotokoll. Tillsyn vid Stora Sjöfallets fjällanläggning, Gällivare. 

 

8.   SN 2014:40 731 

Inspektionen för vård och omsorg. Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda  

assistansanordnare. 
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Protokoll har inkommit från: 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-01-30. 

- Kommunala pensionärsrådet 2014-01-31. 

- Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet 2014-02-04. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över delgivningar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 23. 
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 Sn/2014:2 -700 

 

 § 27 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden. Redovisas i delegationspärm 

på sammanträdet. 

 

1.    SN 2014:9 002 

Ekonomienheten. Ned- och avskrivningar av kundfordringar, delegationsanmälan. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 24. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (69) 

 

 2014-04-10  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Socialnämnden  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 Sn/2014:3 -700 

 

 § 28 

De kommunala råden  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna då inga representanter från råden är närvarande vid  

sammanträdet. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 12 juni 2008 att införa en stående informationspunkt på  

socialnämndens sammanträden benämnd "De kommunala råden". Punkten på dagord-

ningen är avsedd för eventuell information från utsedd representant i råden. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 20 mars 2014 § 25 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 10 april 2014. 
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 Sn/2014:4 -027 

 

 § 29 

Kurser och konferenser  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter.  

 

Inga kurser/konferenser föreligger. 

 

Förvaltningschefen samt de ledamöter från socialnämnden som deltog i utbildiningen 

"Leda för resultat" som ägde rum den 12-13 mars 2014 informerar om utbildningens 

innehåll. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 26. 
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 Sn/2014:45 -005 

 

 § 30 

E-hälsa - Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i  

hemmet",  

 

att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en handlingsplan för konceptet, inklusive 

tidplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet.  

 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick i december 2012 ett antal  

överenskommelser med regeringen, vilka handlar om utvecklingsarbete för god kvalitet 

inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Kommunal eHälsa är ett av de 

utvecklingsområden som överenskommelserna omfattar. Kommunfullmäktige i  

Gällivare kommun har fattat beslut 2013-03-13 § 22 om Handlingsplan för 2013-2018. 

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet, SKL. I  

december 2013 beslutade SKL och regeringen om fortsatt stöd till detta  

utvecklingsarbete inom samma utvecklingsområden som under 2013. Övergripande mål 

för utveckling av eHälsa är att skapa konkret nytta för invånare, personal och  

beslutsfattare.  

 

För att möta framtidens utmaningar och klara av framtidens välfärd med ökat antal äldre 

och personer med behov av stöd från socialtjänsten samtidigt som antalet utbildad  

personal minskar, kommer tekniken att spela en allt viktigare roll. En viktig del i den 

nya överenskommelsen är kravet på att kommunerna påbörjar processen att etablera 

konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik, inklusive 

övergång till digitala trygghetslarm. Detta innebär bland annat 

  - att kunna erbjuda interaktiva e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna, 

  - att erbjuda digitala tjänster inom hemtjänst/hemsjukvård såsom  

  bildkommunikation för att underlätta kommunikation med anhöriga eller  

  personal, elektronisk nattillsyn, rehabilitering, möjlighet att följa sin egen  

  hälsa osv., 

    - att berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation  

  som ger möjlighet till mobil dokumentation och informationsåtkomst vilket  

  underlättar vårdtagares delaktighet i sin egen vård och omsorg, 

    - att säkerställa införandet av digitala trygghetslarm och hela larmkedjan. 
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Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk 

eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och 

delaktiga i sin egen vård och omsorg. För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta 

fram en långsiktig plan för genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska  

innehålla en handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda 

aktörer samt finansiering av arbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
För närvarande finns inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till. Vid beslut i 

enlighet med förslag kommer finansiering av framtida arbete att ingå i handlingsplan.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslaget beslut, då det innebär ett uppdrag att ta fram handlingsplaner etc, medför 

inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar och deras åsikter har därför inte  

inhämtats. Barn och unga med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar inbegrips i 

utredningsuppdraget. En generell bedömning är att konceptet "Trygghet, service och 

delaktighet i hemmet" är positivt för barn och ungdomar då det på ett eller annat sätt 

kommer att påverka dem i ett framtidsperspektiv. 

 

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i  

hemmet",  

 

att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en handlingsplan för konceptet, inklusive 

tidplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-13 § 22. 

2. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.  

 Överenskommelse 2014 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 27. 
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 Sn/2009:166 -709 

 

 § 31 

Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) avseende Förebyggande 

av sociala problem bland ungdomar - Arbete för goda uppväxtvillkor  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta yttrandet som sitt eget. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då den föreslagna insatsen har ringa betydelse för barn och ungas  

levnadsvillkor. 

 

Bakgrund 

Fredric Olofsson och Bror Wennström SKP har i en motion till kommunfullmäktige 

beskrivit att det behövs "personer i Gällivare som arbetar med ungdomar och vistas i 

samma miljöer som dem". Man betonar att det behövs ett uppsökande och utåtriktat 

arbete för att arbeta med sociala problem bland ungdomar. Motionärerna föreslår att 

kommunen anställer fältarbetare för detta arbete.  

 

Socialnämnden har 091217 avgett yttrande i ärendet. KSAU har 100329 återremitterat 

ärendet med förtydligande av ekonomisk kalkyl. Socialnämnden har 101118 avgett nytt 

yttrande i ärendet. KSAU 101230 beredning har återsänt ärendet till Socialnämnden 

med förtydligande av ekonomisk kalkyl och svar på motionen. Socialnämnden har gett  

förvaltningen i uppdrag att framta yttrande över motionen. 

 

Enligt det framtagna yttrandet har resursökning med en tjänst för uppsökande  

verksamhet ingen större eller mera långvarig inverkan i barn och ungas levnadsvillkor i 

Gällivare. För barn och unga är den mest skyddande faktorn enligt befintlig forskning 

att man går ut skolan med fullständiga betyg – Lyckas i skolan – Lyckas i livet! 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 20 mars 2014 § 28 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 10 april 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Bör utredas vidare om motionen bifalls. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Bör utredas vidare om motionen bifalls.  

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet som sitt eget. 

 

Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då den föreslagna insatsen har ringa betydelse för barn och ungas  

levnadsvillkor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande av motion Förebyggande av sociala problem bland barn och ungdomar –  

 Arbete för goda uppväxtvillkor. 

2. Remiss av motion Förebyggande av sociala problem bland ungdomar – Arbete för  

 goda uppväxtvillkor. 

3. SN 2009-12-17 § 143 Remiss av motion Förebyggande av sociala problem bland  

 ungdomar - Arbete för goda uppväxtvillkor.  

4. KSAU 2010-03-29 § 74 Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp)  

  Förebyggande av sociala problem bland ungdomar – Arbete för goda uppväxtvillkor.  

5. SN 2010-11-18 § 137 Yttrande angående Förebyggande av sociala problem bland 

 ungdomar – Arbete för goda uppväxtvillkor. 

6. KSAU beredning 2010-12-30, tjänsteanteckning. 
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 Sn/2014:30 -701 

 

 § 32 

Överlåtelse av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala  

kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbottens Län  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t.o.m 

2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet 

Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet, 

 

att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som överenskommes mellan  

Gällivare kommun och myndigheten, 

 

att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/ Länstarafiken I Norrbotten 

AB upphävs. 

 

Bakgrund 

Under våren 2013 har Kollektivtrafikmyndigheten besökt alla kommuner i Norrbotten 

och presenterat ett förslag där Regional kollektivtrafikmyndigheten kan ta över ansvaret 

för myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänstbeslut.  

 

I en överlåtelse innebär att myndigheten skall fortsätta verka för de gemensamma  

färdtjänstregler som framtagits på initiativ av kommunförbundet i Norrbotten.  

Gemensamma färdtjänstregler innebär att det blir rättvisare, tydligare och enklare för 

både färdtjänstresenärer och handläggare. Gällivare avviker på en punkt från de  

gemensamma färdtjänstreglerna och det är maxtaxan. Om maxtaxans vara eller icke 

vara är en punkt som måste belysas i en eventuell avtalsskrivning om den skall finnas 

kvar. Om den skall utgå och man ska följa regelverket till fullo bör beslut tas i frågan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid en överlåtelse av tillståndsgivningen kommer kommunens kostnader baseras på 

antalet prövade ärenden. I praktiken innebär det att respektive kommun månadsvis  

faktureras för ett antal ärenden baserat på folkmängden i kommunen. Slutlig justering 

av antalet faktiska ärenden sker efter bokslut, varefter kostnaden justeras.  

 

Den preliminära årskostnaden för tillståndprövningen beräknas till cirka 291 tkr/år. Idag 

avsätter Socialförvaltningen 0,50 % tjänst till tillståndsgivningen. Vid en eventuell  

överlåtelse kan denna tjänst omvandlas till andra arbestuppgifter inom  
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Socialförvaltningen. Färdtjänstbudgeten har under de sista åren visat ett positivt resultat 

bland annat för att samordningen av resor är mycket bra och att antalet resor minskar. 

En överlåtelse av tillståndsgivningen borde således finansieras inom befintlig budget.  

 

Kommunen kommer även efter överlåtelsen svara för alla kostnader för utförda  

transportuppdrag och tillståndsprövning. Regionala kollektivtrafiken kommer att  

fakturera kommunen månadsvis för utförda uppdrag, tillståndsgivning samt  

administrativa kostnader. 

 

Under 2013 var budget för färdtjänsten på 2962 tkr och riksfärdtjänst på 365 tkr, totalt 

3327 tkr. Om en överlåtelse sker beräknas den totala kostnaden för handläggning och  

transporter och administrativa kostnader för riks- och färdtjänst till cirka 2650 tkr. Man 

bör ha med att i detta är inte den 0,50 % tjänst inräknad som går att räkna som en ren  

besparing. 

 

Överlåtelsen innebär att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten övertar ansvaret för 

färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet dvs. uppdraget omfattar hela  

färdtjänsthanteringen allt från tillståndsprövningen, regelverk och avgifter samt  

upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, statistik 

etc. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslagna beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Frågan har 

dock inte varit till ungdomsrådet för att inhämta deras åsikter.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t.o.m 

2010:1068), §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet 

Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet, 

 

att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som överenskommes mellan  

Gällivare kommun och myndigheten, 

 

att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/ Länstarafiken I Norrbotten 

AB upphävs. 
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Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Missiv - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och 

 centraliserad färdtjänsthantering i länet – Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst, 

  Gällivare kommun. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 29. 
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 Sn/2014:41 -012 

 

 § 33 

Styrkortsmodellens tillämpning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 

med anledning av revisionsrapporten.  

 

Bakgrund 
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida styrmodellen med 

balanserad styrning/ styrkort tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har  

omfattat samtliga nämnder och förvaltningar. Granskningen avseende kommunens  

företag är mer översiktlig. Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal  

iakttagelser. Utifrån dessa har revisorerna lämnat förslag på lämpliga åtgärder.  

Revisorerna har i en skrivelse av den 10 december 2013 begärt kommunstyrelsens och 

nämndernas svar angående vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser vidta med  

anledning av granskningen. 

 

Ett gemensamt svar på revisorernas granskning kommer att avges från  

kommunstyrelsen och nämnderna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta 

med anledning av revisionsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 

1. Svar till revisorerna. 

2. Styrkortsmodellens tillämpning – en uppföljande granskning. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 30. 
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 Sn/2008:255 -710 

 

 § 34 

Upphävande av beslut angående politisk styrgrupp för samverkan mellan  

socialnämnden och barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Gällivare kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att upphäva socialnämndens beslut 2008-11-20 § 175 avseende politisk styrgrupp för 

samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

 

att socialförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn-, utbildnings- och  

kulturförvaltningen utarbetar en struktur för uppföljningarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2008-11-20 § 175 att tillsätta en politisk styrgrupp för  

samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden.  

 

Vid samverkansgruppens sammanträde 2014-02-06 beslutades;  

- Samverkansgruppen skall upphöra, 

- Samarbete skall ske på förvaltningsnivå, 

- Förvaltningarna inkommer med uppföljningar till respektive nämnd. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Minskade kostnader i form av politiskt arvode. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att upphäva socialnämndens beslut 2008-11-20 § 175 avseende politisk styrgrupp för 

samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden, 

 

att socialförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn-, utbildnings- och  

kulturförvaltningen utarbetar en struktur för uppföljningarna. 
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Beslutsunderlag 

1. SN 2008-11-20 § 175. 

2. Minnesanteckningar samverkan socialnämnden och barn-, utbildning- och 

 kulturnämnden 2014-02-06. 

3. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 31. 
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 Sn/2013:167 -007 

 

 § 35 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden har upprättat en internkontrollplan i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut,  

 

att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna 

enlig KL 9 kap. 16 § varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om  

ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda 

i sådana organ. 

 

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. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att socialnämnden har upprättat en internkontrollplan i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut,  

 

att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

1. Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande – slutdokument. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 32. 
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 Sn/2014:55 -700 

 

 § 36 

Årsplanering 2014  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta Socialnämndens årsplanering 2014. 

 

Bakgrund 
Som ett led i den planering som utgår från kommunfullmäktiges beslutade styrmodell 

”Balanserad styrning” har en årsplanering för socialnämnden utarbetats. Årsplaneringen 

innefattar fastställda moment inom budgetarbetet, verksamhetsplan med styrkort,  

uppföljning av socialnämndens beslut, delårsbokslut, årsredovisning samt planerade 

informationspunkter utifrån olika teman. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta Socialnämndens årsplanering 2014. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens årsplanering 2014. 

2. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 33. 
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 Sn/2014:5 -011 

 

 § 37 

Rapport samhällsomvandling, ombyggnation och nybyggnation  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ånyo för fjärde gången inbjuda chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen till  

socialnämndens sammanträde den 9 maj 2014 för att informera om arbetet med det nya  

äldreboendet "Kommunalhemmet" samt om organisationen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 26 januari 2012 § 9 att anta årsplan för 2012. Detta för att 

kunna säkra uppföljningen av socialnämndens styrkort. Rapport samhällsomvandling, 

ombyggnation och nybyggnation ska därför vara en stående punkt på socialnämndens 

sammanträden.  

 

Socialnämnden vill ha information om arbetet med det nya äldreboendet  

"Kommunalhemmet" samt om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 § 161 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 30 januari 2014. Denne kunde 

dock inte närvara vid sammanträdet. 

 

Socialnämnden beslutade den 30 januari 2013 § 9 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 20 februari 2014 för att informera 

i ärendet. Denne kunde dock inte närvara vid sammanträdet. 

 

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2014 § 20 att bjuda in chefen för  

samhällsbyggnadsförvaltningen till sammanträdet den 10 april 2014 för att informera 

om ovanstående.  

 

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har inte möjlighet att närvara vid  

sammanträdet den 10 april 2014 men föreslår att socialnämnden istället bjuder in  

samhällsbyggnadsförvaltningens koordinator för att informera i ärendet.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens koordinator har inte möjlighet att närvara vid  

sammanträdet den 10 april 2014. 
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Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att bjuda in koordinator inom samhällsbyggnadsförvaltningen till socialnämndens  

sammanträde den 10 april 2014 för att informera om arbetet med det nya äldreboendet 

"Kommunalhemmet" samt om organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 34. 
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 Sn/2014:48 -042 

 

 § 38 

Fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Socialnämndens budgetuppföljning efter februari månad uppvisar ett ungefärligt noll 

resultat. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 20 mars 2014 § 35 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 10 april 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Årsprognosen är svår att uppskatta efter endast två månaders resultat. 

 

Förslag till beslut 

 

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning februari 2014. 
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 Sn/2014:6 -042 

 

 § 39 

Socialnämndens budgetuppföljning 2014  

 

Socialnämnden beslutar  

 

att ärendet ”socialnämndens budgetuppföljning 2014” utgår med anledning av  

redovisning av fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport. 

 

Bakgrund 

Marie Rydström, ekonom redovisar socialnämndens budgetuppföljning.  

 

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 10 april 2014. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att ärendet ”socialnämndens budgetuppföljning 2014” utgår med anledning av  

redovisning av fördjupad budgetuppföljning/kvartalsrapport. 

  

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 36.
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 Sn/2014:7 -700 

 

 § 40 

Förvaltningschefens rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förvaltningschef Marika Rissanen Korpi informerar socialnämnden om 

- den nya organisationen inom gemensam biståndsenhet, 

- implementeringen av central administration, 

- nuläget avseende öppnande av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

  

Beslutsunderlag 

1. Socialnämndens allmänna utskott 2014-03-20 § 37.
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 Sn/2014:8 -700 

 

 § 41 

Ärendeuppföljning  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämnden får en redovisning av åtgärdsplan avseende Kostnad per brukare 

(KPB)/Kompassens resultat 2013, 

 

att ärendet KPB/Kompassen skall utgå från ärendeuppföljningslistan med anledning av 

att socialnämnden fick detta redovisat i oktober månad 2013. 

 

Bakgrund 

Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid socialnämndens sammanträden.  

Nedan redovisas ärendeuppföljningslistan. 

 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade den 20 mars 2014 § 38 att lämna ärendet 

öppet till socialnämndens sammanträde den 10 april 2014. 
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