
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (31) 
 
 2008-02-21  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, sammanträdesrum 1    
Torsdagen den 21 februari 2008, kl 10:30-17.00 

  
Beslutande Sven-Olof Edlund (s) , ordf. Tycko Lehto (v) 
 Valborg Fältholm (s)  Ann-Catrin Hansson (m) 
 Percy Nilsson (s)  Bo Skoogberg (m) tjg. ers. 
 Roland Nirlén (s)  Britt Stålnacke Nilsson (s) tjg. ers 
 Tommy Krigsman (ns) n. till 15.00, §§ 14, 16, 20, 22-23, 25-27   
Övriga deltagande Marianne Jonsson , Förvaltningschef, §§ 21, 31 
 Magdalena Jonsson , Nämndssekreterare 
 Marie Rydström, Ekonom, § 15 
 Mia Edin, Utvecklingssekreterare, § 22 
 Catharina Liljeholm, Enhetschef rehab- och sjukvårdsenheten, § 23 
 Revisionen; Lennart Hagstedt, Ann-Marie Falk, Sören Engelmark,  
 Sven-Erik Nilsson, Lena Nordgren, Hans Forslund, § 26 
 Lars Nilsson, Samordnare/AMA försörjning, § 27 
 Lena Helin, Handikappkonsulent, § 29 
 Maud Henriksson, Personalman, § 30 
  
Utses att justera Ann-Catrin Hansson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 27 februari 2008, kl 13.00 
 
Underskrifter Sekreterare § 14-31 
  Magdalena Jonsson   
 
 Ordförande 
  Sven-Olof Edlund   
 
 Justerande  
  Ann-Catrin Hansson   
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2008-02-21 
Datum för 2008-02-27 Datum för 2008-03-20 
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift 
 Magdalena Jonsson 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (31) 
 
 2008-02-21  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 14 4 

Delgivningar 

§ 15 7 
Bokslut för 2007 

§ 16 9 
Yttrande angående förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Gällivare kommun 

§ 17 11 
Yttrande angående hälsorådets organisation

§ 18 13 
Yttrande angående barn och unga i Gällivare kommun

§ 19 14 
Yttrande angående jämställdhetsplan

§ 20 16 
Ansökan om medel till föreläsare enligt Handikappolitiska programmet åtgärd 6 och 9. 

§ 21 18 
Delegationer i individärenden 

§ 22 20 
Projekt TAGE 

§ 23 21 
Skrivelse om bildande av arbetsgrupp för organisation av hemsjukvården i Gällivare. 

§ 24 22 
Skrivelse angående demenssjukas situation i Gällivare.

§ 25 23 
Skrivelse med ett förslag till socialt företag i Gällivare

§ 26 24 
Granskning av socialnämndens intraprenad vid Gunillahems äldreboende 

§ 27 25 
Revidering av dokumenthanteringsplan

§ 28 27 
Ärendeuppföljning 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 (31) 
 
 2008-02-21  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

§ 29 29 
Grupp för handikappolitiskt program

§ 30 30 
Personalredovisning med Hälsobokslut, socialförvaltningen

§ 31 31 
Förvaltningschefens rapport om verksamheten

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  4 (31) 
 
 2008-02-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 
§ 14 
Delgivningar  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att delgivning fyra tas upp till nästa socialnämnd,  
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
 
1.    Sn/08:32 007 
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande. 
 
2.   Sn/08:16 460 
Registrering av livsmedelsanläggning. 
 
3.   Sn/07:235 710 
Riktlinjer avseende samverkan mellan socialförvaltningen och barn och utbildning och 
kulturförvaltningen angående möjlighet till fler timmar än lagen medger i förskoleverk-
samhet. 
 
4.   Sn/07:259 026 
Information om avslutat ärende. 
 
5.   Sn/08:28 103 
Medarbetares uppdrag i Kommunförbundet Norrbotten. 
 
6.   Sn/07:1 100 
Cirkulär 07:49 - Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enl. LSS. 
 
7.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:64 – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 
2008. 
 
8.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:71 – Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården. 
 
9.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:77 – Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari 2008. 
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10.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:81 – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008. 
 
11.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:82 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som kort-
tidsvistelse enligt LSS för år 2008. 
 
12.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 07:83 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2008. 
 
13.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 08:3 – Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der. 
 
14.   Sn/08:1 100 
Cirkulär – Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vård-
nadsöverflyttningar m.m. för år 2008. 
 
15.   Sn/08:1 100 
Cirkulär – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008. 
 
16.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 08:6 – Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som kort-
tidsvistelse enligt LSS för år 2008. 
 
17.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 08:7 – Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749). 
 
18.   Sn/08:1 100 
Cirkulär 08:9 – Kunskapsförstärkning inom vård och omsorg i måltids- och näringsfrå-
gor. 
 
19.   Sn/07:321 133 
Ensamkommande barn och ungdomar. 
 
20.   Sn/08:45 759 
Statistik för placering och kostnader för HVB och familjehem. 
 
21.   Sn/08:46 023 
Önskemål om entledigande. 
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22.   Sn/07:44 700 
Länsrätten har inkommit med en anmodan att ge in handlingar rörande mål nr 265-08, 
Rotel 3, gällande socialnämndens beslut 080124  § 3 avseende socialjouren. Samt svar 
på anmodan.  
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 Sn/2008:21  

 
§ 15 
Bokslut för 2007  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och godkänna upprättat förslag till bokslut 2007 med följan-
de kommentarer; 
 
att socialtjänsten har fått ett speciellt ansvar med stöd och insatser för utsatta barn vilket 
kommer att medföra ökade kostnader som inte täcker som inte täcks inom budgetramen, 
 
att rehab- och sjukvårdsenheten har ett fortsatt behov av personal för registerhantering, 
reparation m.m. av tekniska hjälpmedel vilket idag tillgodoses via plus-jobbare, 
 
att aviserad höjning om 8 % av matkostnader i slutet av 2007 kommer att medföra ut-
ökade kostnader. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde presenterar Marie Rydström, ekonom, socialnämndens bokslut 
med kommentarer till avvikelser. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att tacka för informationen och godkänna upprättat förslag till bokslut 2007 med följan-
de kommentarer; 
 
att socialtjänsten har fått ett speciellt ansvar med stöd och insatser för utsatta barn vilket 
kommer att medföra ökade kostnader som inte täcker som inte täcks inom budgetramen, 
 
att rehab- och sjukvårdsenheten har ett fortsatt behov av personal för registerhantering, 
reparation m.m. av tekniska hjälpmedel vilket idag tillgodoses via plus-jobbare, 
 
att aviserad höjning om 8 % av matkostnader i slutet av 2007 kommer att medföra ut-
ökade kostnader. 
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Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens bokslut med kommentarer till avvikelser. 
2. Information 2007 års bokslut 
3. Information - diagram 
4. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 7. 

  
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att tacka för informationen men yrka avslag på kommen-
tarerna till förslag på beslut.  
 
Sven-Olof Edlund (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag mot Sven-Olof Edlunds förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlig-
het med Sven-Olof Edlunds förslag till beslut. 
 
.  
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 Sn/2007:305  

 
§ 16 
Yttrande angående förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Gällivare kom-
mun  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras med anledning av Ann-Catrin Hanssons (m) synpunkter på 
förslaget.  
 
Bakgrund 
Socialnämndens ansvar då det gäller prövningar av serveringstillstånd är att yttra sig till 
kommunstyrelsen som handlägger och beslutar i dessa ansökningar. Nämndens tydliga 
ansvar är att yttra sig över huruvida en tänkt servering skulle kunna medföra olägenhe-
ter ur alkoholpolitisk synpunkt. Vidare fullgör socialnämnden tillsynen över beviljade 
tillstånd enligt alkohollagen. 
 
Synpunkter 
Det är bra att en mer ingående skrivning gjorts i det nya förslaget med konkreta exem-
pel på vad som kan vägas in när det gäller "Alkoholpolitiska olägenheter". Förtydligan-
det därvid gör det troligen enklare för den handläggning och bedömning som social-
nämnden har att yttra sig om till kommunstyrelsen. I det nya förslaget vid bedömning av 
servering förutsätts en prövning mot bakgrund av en alkoholpolitisk helhetsbedömning 
samt att skyddsaspekten i alkohollagen bör ha företräde framför näringsintresset. Det 
förhållandet måste ses som tillfredsställande i alla fall ur socialnämndens perspektiv. 
Det nya förslaget till "Lokala riktlinjer för serveringstillstånd" förändrar inget i det an-
svars områden socialnämnden fullgör avseende tillsynen enligt alkohollagen. 
 
Övrigt 
Förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd blir tydligare för den som lämnar in en 
ansökan. Alla ansökningar får en handläggningstid att förhålla sig till beroende på vil-
ken omfattning/kategori ansökan avser. Bra både för näringsidkare och övriga medbor-
gare som ansöker om serveringstillstånd men också bra för den administrativa handläg-
garnas arbetsmiljö med en fastställd handläggningstid 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att socialnämnden i sitt yttrade till kommunstyrelsen ställer sig positiv till de föreslagna 
nya lokala riktlinjerna för serveringstillstånd i sin helhet. 
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Beslutsunderlag 
1. Nuvarande lokala riktlinjer för serveringstillstånd. 
2. Förslag till revidering av lokala riktlinjer för serveringstillstånd. 
3. Yttrande från socialförvaltningen. 
4. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 8 

 
Yrkande 
Ann-Katrin Hansson (m) yrkar på ändringar i förslag till nya riktlinjer, se bilaga 2. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Ann-
Catrin Hanssons förslag till beslut. 
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 Sn/2007:301  

 
§ 17 
Yttrande angående hälsorådets organisation  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen att anta upprättat förslag till organisation under förutsättning 
att landstinget är med som medfinansiär. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 26 november 2007 beslutat att utredningen ”Hälsorådets or-
ganisation” skall remitteras till socialnämnden för yttrande.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar  
 
att tacka för informationen och lämna ärendet öppet till socialnämndens sammanträde 
den 21 februari 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande angående hälsorådets organisation. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts §310 den 26 november 2007. 
3. Hälsorådets organisation. 
4. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 9. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar avslag på utredarnas förslag angående plan för utveck-
ling av folkhälsoarbetet i Gällivare kommun samt;  
 
att innan Hälsorådets organisation planeras, ska en arbetsgrupp bildas för planering och 
genomförande av en arbetsordning för Hälsorådet som tar hänsyn till följande punkter; 
1. En övergripande handlingsplan i folkhälsofrågor kopplad till åtgärdsprogram ska tas    
    fram 
2. Öronmärkta verksamhetspengar ska planeras 
3. Systematisk uppföljning ska genomföras 
4. Politisk förankring och politisk representation från alla partier och en tydlighet i  
    ansvar och mandat. 
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Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Percy Nilsson (s) i enlighet förslag till 
beslut samt att anta upprättat förslag till organisation under förutsättning att landstinget 
är med som medfinansiär. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag mot Valborg Fältholms m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet 
med Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut. 
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 Sn/2007:302  

 
§ 18 
Yttrande angående barn och unga i Gällivare kommun  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att synpunkter angående utredningen ”Ung i Gällivare” avges som yttrande till kom-
munstyrelsen. 
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 4. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 november 2007 beslutat att utredningen 
”Barn och unga i Gällivare kommun” skall remitteras till socialnämnden för yttrande.  
 
Förslag till beslut 
att synpunkter angående utredningen ”Ung i Gällivare” avges som yttrande till kom-
munstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande angående barn och unga i Gällivare kommun. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 306 den 26 november 2007. 
3. Utredningen ”Barn och unga i Gällivare kommun”. 
4. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 10. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar avslag på förslaget angående utredningen barn och unga 
i Gällivare kommun samt; 
 
Att arbetet med barn och unga måste utgå från antingen en gemensam nämnd för barn 
och unga (i enlighet med Moderaternas tidigare förslag) eller ett särskilt utskott för barn 
och unga underställs Kommunstyrelsen. 
 
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag mot Tycko Lehtos förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet med 
Tycko Lehtos förslag till beslut. 
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 Sn/2007:303  

 
§ 19 
Yttrande angående jämställdhetsplan  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet angående jämställdhetsplanen. 
 
Reservation  
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 5.  
 
Bakgrund 
Inom Gällivare kommun är en jämställdhetsplan framtagen som skall ligga som under-
lag vid allt jämställdhetsarbete i kommunen. Jämställdhetsplanen är upprättad med ut-
gångspunkt från jämställdhetslagen och gällande jämställdhetspolicy som antagits i 
kommunfullmäktige 2003.  
 
Yttrande 
Under varje delområde finns jämställdhetsplanens mål, åtgärder och ansvar för den an-
givna paragrafen. Vad rör åtgärder är de ofta mycket detaljerade och i vissa fall otydliga 
varför delar av dem kan vara svåra att genomföra. Socialförvaltningen förordar därmed 
att jämställdhetsplanen inte anger åtgärder relaterad till de svårigheter som kan uppstå 
vid ett genomförande. Förvaltning bör i stället få i uppdrag att arbeta fram åtgärder som 
har till syfte att uppnå de angivna målen 

 
Ansvaret för jämställdhetsfrågor tillhör varje chef vad gäller personalansvar. Dock är 
det viktigt att alla medarbetare har ett eget ansvar för att förverkliga de mål som jäm-
ställdhetsplanen anger. 
 
Förslag till beslut 
att anta yttrandet angående jämställdhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande angående jämställdhetsplan. 
2. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 38 2007-11-19. 
3. Jämställdhetsplan för Gällivare kommun 2008 – 2010. 
4. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 11. 
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Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar avslag samt att följande ändringar skall göras i jäm-
ställdhetsplanen; 
 
”Att verksamhetens behov skall avgöra tjänstgöringsgran men att en motsättning är att 
kommunen ska erbjuda heltidsanställningar.” 
 
Under arbetsförhållanden yrkas 
- att under rubriken nuläget stryks sista meningen med texten 6,1 Mkr har utbetalats i 
övertidsersättning samt 3,9 Mkr för okompenserade övertidstimmar, 
- att under rubriken Mål 2008-2010 stryks första att-satsen ”andelen tillsvidareanställda 
män hos Gällivare kommun skall öka till minst 23% fram till år 2010”, 
- att under åtgärder stryks andra meningen ”Där det behövs ska förvaltningen på ett yt-
terligare sätt planera arbetet så att de anställda ska ha möjlighet att nyttja frisk-
vårdstimmen. 
 
Tycko Lehto (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag mot Tycko Lehtos förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet 
med Tycko Lehtos förslag till beslut.  
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 Sn/2008:17  

 
§ 20 
Ansökan om medel till föreläsare enligt Handikappolitiska programmet åtgärd 6 
och 9.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla ansökan om 5 500 kronor. 
 
Bakgrund 
Enligt handikappolitiska programmet åtgärd 6 ska det ingå särskilda insatser som t ex 
temadagar för att öka elevers och personals kunskaper om funktionshinder och handi-
kapp. 
 
Ansvarig: Barn- utbildning och kulturförvaltningen och Socialförvaltningen. 
Åtgärd 9 säger att offentliga föreläsningar anordnas med inriktning på handikapp och 
funktionshinder i samverkan med Gällivare sjukhus. 
 
Ansvarig: Barn- utbildning och kulturförvaltningen och Socialförvaltningen i samarbete 
med Gällivare sjukhus. 
 
Den 10 mars 2008 kommer Lars-Göran Wadén att hålla en föreläsning om ”att leva livet 
i en rullstol” för personal inom Gällivare kommun och landstinget. På kvällen den 10 
mars är det föreläsning för allmänheten och den 11 mars på förmiddagen för elever 
årskurs 9:e samt gymnasieelever. Lars-Göran Wadén kommer från Gävle 
 
Kostnaden för hela arrangemanget är 16.000 kr.  
Landstinget bidrar med 5.000 kr samt lokal. 
 
Kostanden för Barn- utbildning och kulturförvaltningen 5.500 kr 
Kostnaden för Socialförvaltningen 5.500 kr 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att bifalla ansökan om 5.500 kronor. 
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Beslutsunderlag 
1. Artikel från NSD ”Samhället gör människor handikappade”. 
2. Ansökan om medel till föreläsare enligt handikappolitiska programmet åtgärd 6      
    och 9. 
3. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 12. 
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 Sn/2008:19  

 
§ 21 
Delegationer i individärenden  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att Lena Lantto-Nensen tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens 
uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området stöd till äldre och funk-
tionshindrade enligt socialtjänstlagen som normalt tas av en enhetschef, 
 
att Maria Appelqvist tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens 
uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området vuxna och psykiskt 
funktionshindrade som normal tas av chef, 
 
att Ann-Christin Backman tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämn-
dens uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området barn och unga som 
normalt tas av en enhetschef,  
 
att Anne-Lis Wikman-Kultimaa tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på social-
nämndens uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området LSS som 
normalt tas av enhetschef, 
 
att Johan Sandberg, Solveig Henriksson och Carina Johansson tom den 30 april 2008 
enligt särskild tidplan tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag ta de delega-
tionsbeslut i individärenden inom familjerättens område som normalt tas av enhetschef. 
 
Bakgrund 
I avvaktan på översyn av socialförvaltningens delegationsordning samt ansvarsfördel-
ningen inom biståndsenheten måste delegat i individärenden lösas. 
 
Förslag till beslut 
att Lena Lantto-Nensen tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens 
uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området stöd till äldre och funk-
tionshindrade enligt socialtjänstlagen som normalt tas av en enhetschef, 
 
att Maria Appelqvist tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämndens 
uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området vuxna och psykiskt 
funktionshindrade som normal tas av chef, 
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att Ann-Christin Backman tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på socialnämn-
dens uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området barn och unga som 
normalt tas av en enhetschef,  
 
att Anne-Lis Wikman-Kultimaa tom den 30 april 2008 tilldelas delegation att på social-
nämndens uppdrag ta de delegationsbeslut i individärenden inom området LSS som 
normalt tas av enhetschef, 
 
att Johan Sandberg, Solveig Henriksson och Carina Johansson tom den 30 april 2008 
enligt särskild tidplan tilldelas delegation att på socialnämndens uppdrag ta de delega-
tionsbeslut i individärenden inom familjerättens område som normalt tas av enhetschef. 
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 Sn/2008:23  

 
§ 22 
Projekt TAGE  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till projektet Tage och bidra med medfinasiering enligt ansökans 
förslag under förutsättning att kommunstyrelsen ställer sig positiv, 
 
att information och uppföljning sker i januari 2009 till socialnämnden.  
 
Bakgrund 
Företagarna i Gällivare söker om medfinansiering till projekt TAGE. Projektet omsätter 
7.640.000 kronor under en två-års period. Som delfinansiering in detta ansöks om totalt 
212.500 kronor. Projektet beräknas starta i juli 2008 och avslutas i juni 2010. 
 
Finansiering  År 2008 År 2009 År 2010 
  52.000 kr 105.000 kr 55.500 kr 
 
Samt medfinansieringsintyg gällande upparbetad personalkostnad motsvarande sam-
manslaget 40% av en tjänst. Därutöver möjlighet att tillgodoräkna den ersättning som de 
ungdomar som deltar i projektet uppbär som medfinansiering i projektet genom medfi-
nansieringsintyg. 
 
Gällivare kommun medverkar i projektets styrgrupp med totalt 2 personer vilka utses av 
kommunen själv. Utöver detta tillsätts en operativ arbetsgrupp med två personer från 
respektive förvaltning för att därigenom aktivt samarbeta och kunna lyfta praktiska frå-
gor inom projektet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE Gellivare. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  21 (31) 
 
 2008-02-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Socialnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 Sn/2008:11  

 
§ 23 
Skrivelse om bildande av arbetsgrupp för organisation av hemsjukvården i Gälliva-
re.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att avvakta bildandet av eventuella arbetsgrupper tills arbetet på länsnivå är avklarat, 
 
att Catharina Liljeholm åter informerar socialnämnden i juni 2008 angående hemsjuk-
vården inför en övergång till den politiska processen hösten 2008.   
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från Bo Skoogberg om bildande av arbetsgrupp för orga-
nisation av hemsjukvården i Gällivare. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden  
 
att socialnämnden avvaktar bildandet av eventuella arbetsgrupper tills arbetet på länsni-
vå är avklarat. 
 
Beslutsunderlag  
1. Skrivelse från Bo Skoogberg. 
2. Skrivelse med bilagt material från Bo Skoogberg. 
3. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 15. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s), Tycko Lehto 
(v) och Tommy Krigsman (ns) i enlighet med beslut samt att Catharina Liljeholm åter 
informerar socialnämnden i juni 2008 angående hemsjukvården inför en övergång till 
den politiska processen hösten 2008. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med 
Ann-Catrin Hanssons m.fl. förslag till beslut. 
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 Sn/2007:269  

 
§ 24 
Skrivelse angående demenssjukas situation i Gällivare.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att erbjuda demensföreningen information från chefen för äldreomsorgen Margareta 
Wuorinen samt tre politiska representanter; Sven-Olov Edlund (s), Iris Dimitri (v) och 
Bo Skoogberg (m) från socialnämnden med anledning av de ställda frågorna.  
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse till socialnämnden från demensföreningens ordförande 
Margareta Häll i Gällivare angående demenssjukas situation i Gällivare. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att erbjuda demensföreningen information från chefen för äldreomsorgen Margareta 
Wuorinen samt två politiska representanter från socialnämnden med anledning av de 
ställda frågorna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Margareta Häll.  
2. Svarsskrivelse till Margareta Häll. 
3. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 16. 
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 Sn/2007:325  

 
§ 25 
Skrivelse med ett förslag till socialt företag i Gällivare  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att stödja brukarorganisationernas ambitioner att bilda sociala företag men i övrigt lig-
ger att-satserna i skrivelsen utanför nämndens ansvarsområde.  
 
Reservation 
Ann-Catrin Hansson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 6. 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse till socialnämnden med ett förslag till socialt företag i 
Gällivare från Margareta Häll. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden 
 
att socialnämnden stödjer brukarorganisationernas ambitioner att bilda sociala företag 
men i övrigt ligger att-satserna i skrivelsen utanför nämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Margareta Häll. 
2. Svarsskrivelse till Margareta Häll. 
3. Socialnämndens allmänna utskott 080207 § 17. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att socialnämnden tackar för inkommen skrivelse men 
konstaterar att kompetensområdet ligger utanför socialnämndens ansvarsområde. 
 
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Tycko Lehto (v) i enlighet med för-
slag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag mot Valborg Fältholms m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att socialnämnden beslutat i enlig-
het med Valborg Fältholms m.fl. förslag.  
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§ 26 
Granskning av socialnämndens intraprenad vid Gunillahems äldreboende  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen samt att vidta de åtgärder för att vidareutveckla intraprena-
den vid Gunillahems äldreboende enligt förslag från revisorerna. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar revisorernas ordförande Lennart Hagstedt om de 
synpunkter som framkommit vid revisionen av socialnämndens intraprenad vid Gunil-
lahem. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport, granskning av socialnämndens intraprenad vid Gunillahem. 
 
Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att tacka för redovisningen samt att vidta de åtgärder för 
att vidareutveckla intraprenaden vid Gunillahems äldreboende enligt förslag från reviso-
rerna. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hansson förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet med Ann-Catrin 
Hanssons förslag till beslut.
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 Sn/2008:7  

 
§ 27 
Revidering av dokumenthanteringsplan  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet remitteras till socialnämndens allmänna utskott den 13 mars 2008. 
  
Bakgrund 
Socialnämndens gällande dokumenthanteringsplan är antagen av socialnämnden den 14 
oktober 2004, Sn § 87, och tog fasta på att gallringsbeslut skulle finnas avseende de 
handlingar som nämnden hanterar avseende enskilda och som vanligtvis förvaras i per-
sonakter eller i patientjournaler.  
 
Behov av revidering av planen är dels föranledd av att den inte omfattat hanteringen av 
handlingar inom den allmänna administrationen, dels av att originalhandlingar i elektro-
niska format såsom e-post blivit allt vanligare och av att nya anvisningar rörande gall-
ring och bevarande har kommit från Sveriges kommuner och Landsting. 
 
Utredarens bedömning är att planen kommer att behöva implementeras i verksamheter-
na så att man inom varje enhet går igenom de handlingar man har avseende förvaring 
och eventuell gallring av dessa. Vidare att frågan om hantering och arkivering av elek-
troniska handlingar och kommer att behöva belysas ytterligare i takt med att ny teknik 
tas i bruk. 
 
Vid framtagningen av den nya dokumenthanteringsplanen har följande källor använts: 
 

1. Sekretesslagen och Sekretessförordningen 
2. Tryckfrihetsförordningen  
3. Arkivlagen 
4. Gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra? – Råd för den kommunala socialtjänsten, 

SKL 
5. Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra? – Råd om landstingens, regionernas och 

kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation 
6. Barn och unga, Utreda, planera och följa upp beslutade insatser, Socialstyrelsen 
7. Handläggning och dokumentation, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, 

handikappomsorg (SoL och LSS), Socialstyrelsen 
 

Vidare har konsulterna Per Matsson och Sirpa Rundström på JurArk rådfrågats vid 
framtagandet. 
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Förslag till beslut 
att besluta om gallring enligt bilagt förslag till ny dokumenthanteringsplan. 
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§ 28 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppföljning av framtagandet av missbruksvårdens handlingsplan presenteras för so-
cialnämnden september 2008,  
 
att i övrigt lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 

Ärende Ansvarig Uppföljning Nytt beslut 

Redovisning av revisionsrapport om Soci-
alnämndens intraprenad vid Gunillahem 
Sn/07:284 

Revisionen Sn 080221  

Information om avlastning Sn/2007:164 
 

Socialförvaltningen  Snau 080214 
 

Nytt beslut 

Dokument- och gallringsplan för Social-
nämnden Sn/2007:84 

Lars Nilsson Sn 080124 SN direkt 

Information angående hemsjukvård Catharina Liljeholm Sn 080221 SN direkt 

Nytt system för bättre överskådlighet av 
redovisningen 

Socialför-
valtn/familjerätten 

Redovisningen 
2008 

 

Redovisning av inkomna avvikelser – nytt 
upplägg Sn/2007:72 

Eva Johansson-Saadio Redovisningen 
2008 

 

Fulltständig handlingsplan för missbruks-
vården Sn/2007:43 

Socialförvaltningen Juni 2009  

    

Socialjouren Sn/2007:44 Nämnd och utredning    

Långtidsrekrytering Personalenheten   

Semesterplanering för politiker Socialnämnden Sn Maj 2008  

    

Studiebesök Moskojärvi I samband med Sn 
sammanträde 

Sn April 2008  
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Yrkande 
Ann-Catrin Hansson (m) yrkar att uppföljning av framtagandet av missbruksvårdens 
handlingsplan presenteras för socialnämnden september 2008.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Ann-Catrin Hanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjor-
da propositioner finner ordförande att socialnämnden beslutat i enlighet med Ann-Catrin 
Hanssons förslag till beslut.  
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 Sn/2008:58  

 
§ 29 
Arbetsgrupp för revidering av det handikappolitiska programmet  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
 
att Sven-Olof Edlund (s) väljs till ordinarie ledamot samt att Percy Nilsson (s) väljs till 
ersättare i arbetsgruppen för revidering av det handikappolitiska programmet.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2008 § 7 att bilda en grupp för att utarbeta 
ett handikappolitiskt program för åren 2009 -2012. Kommunstyrelsen har fattat beslut 
om att i början av 2008 bilda en grupp av en politiker från varje nämnd samt en tjänste-
man från varje förvaltning för att tillsammans med handikappkonsulenten utarbeta ett 
förslag till nytt Handikappolitiskt program för åren 2009 - 2012. 

 
Förslag till beslut 
att varje nämnd utser en politiker för att utarbeta det handikappolitiska programmet för 
åren 2009 – 2012. 
 
Yrkande 
Valborg Fältholm (s) yrkar att Sven-Olof Edlund (s) väljs till ordinarie ledamot samt att 
Percy Nilsson (s) väljs till ersättare i arbetsgruppen för revidering av det handikappoli-
tiska programmet.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg 
Fältholms förslag till beslut.  
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 Sn/2008:56  

 
§ 30 
Personalredovisning med hälsobokslut, socialförvaltningen  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Ärendet föredras av Maud Henriksson, personalman, på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Personalredovisning med hälsobokslut, socialförvaltningen. 
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 Sn/2008:55  

 
§ 31 
Förvaltningschefens rapport om verksamheten   
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Marianne Jonsson, förvaltningschef, informerar om verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
1. Förvaltningschefens rapport om verksamheten 080221. 
 
 
  
 
 



Moderata Samlingspartiet i Gällivare
2008-02-21

Reservation

Angående hälsorådets organisation

Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån till eget lagt förslag.

Undertecknad ledamot anser inte att utredningen är tillräckligt färdigarbetad för att anta
förslaget.
Utredningen och förslaget innebär att en organisation för Gällivare kommuns hälsoråd ska
upprättas. Förslaget är omfattande men undertecknad ställer sig frågande till utredningen.

Gällivare kommun har sedan 1993 ett Hälsoråd som en del av det lokala folkhälsoarbetet men
detta fungerar inte idag. År 2007 beslutade Kommunstyrelsen i Gällivare kommun att anta en
folkhälsopolitisk strategi för Norrbottens Län.

Gällivare kommun saknar helt eller delvis "basen"; en övergripande handlingsplan i
folkhälsofrågor kopplat till åtgärdsprogram, det finns inga övergripande verksamhetspengar,
det finns ingen systematisk uppföljning, det finns heller ingen politisk förankring och politisk
representation samt ingen tydlighet i ansvar och mandat.
Undertecknad anser att ovanstående punkter bör genomföras innan kommunen startar upp en
organisation som är så omfattande. Man vet inte heller effekterna/konsekvenserna av hur
organisationen kommer att fungera utan "basen".
I utredningen framkommer det heller inget kostnadsförslag för att starta upp denna
organisation; personalkostnaderna ökar, politiska arvoden för delaktighet, lokalkostnader mm.
SAMBU gruppen anser även att förslaget är alltför oklart. Lokala brottsförebyggande rådet
(Brå) anser att en verksamhetsplan samt arbetsordning bör prioriteras.

Undertecknad anser att innan Hälsorådets organisation planeras, ska en arbetsgrupp bildas för
planering och genomförande av en arbetsordning för Hälsorådet som tar hänsyn till
ovanstående.

Ann-lCatrin Hansson (M)
Ordinarie  ledamot i Socialnämnden



Moderata  Samlingspartiet  i Gällivare
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Reservation

Angående barn och unga i Gällivare kommun

Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad ledamot anser inte att utredningen är tillräckligt färdigarbetad för att anta
förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade att dela förslaget  Handlingsplan för samordning av kommunens
ungdomsarbete... i  2 delar. Del 1 utmynnade i ett 2 årigt projekt med tonvikt på det riktade
drog- och alkoholförebyggande arbetet med barn och unga. Del 2 är en utredning och förslag
på samordning av kommunens ungdomsarbete.
På grund av begränsade utredarresurser sammanfördes dessa 2 uppdrag till en övergripande
ungdomsutredning. Undertecknad ställer sig frågande till detta.

Detta förslag berör flera olika nämnder. Vad gäller Del I och det riktade drog- och
alkoholförebyggande arbetet med barn och unga, ligger det under socialnämnden. Gällivare
kommun anställde en drogsamordnare, Katarina Gustavsson, i ett 2 årigt projekt där målet var
att bygga upp ett hållbart förebyggande arbete tillsammans med aktörer inom detta område.
Drogsamordnaren har slutat och ingen information har delgetts Socialnämnden angående det
fortsatta, långsiktiga arbetet inom detta område (projektet avslutas september 2008). Det finns
heller ingen fungerande missbruksvård för barn och unga upp till 25 år. Det finns även ett
behov av att undersöka antal unga i "riskzonen" vad gäller alkohol- och drogproblematiken.
Vad gäller Del 2 i denna utredning angående samordning av kommunens ungdomsarbete så
pågår en utredning om samverkansmodeller för tidiga insatser för barn med stora
sammansatta behov startade år 2006, men detta har inte presenterats ännu.
Undertecknad anser att detta bör beaktas i denna utredning. Det är av yttersta vikt att de
berörda nämnderna är medveten om vilka utredningar etc. som pågår.

Undertecknad anser därför att arbetet med barn och unga måste utgå från antingen en
gemensam nämnd, i och med att det är nämndsöverskridande eller att ett särskilt utskott för
barn och unga underställs Kommunstyrelsen. Ungdomsarbetet idag är nämligen inte något
tydligt begrepp och det saknas en samstämmighet om vad som menas med ett sådant arbete.
Riktlinjer för en organiserad ungdomsverksamhet, styrdokument och politisk, samstämmig
förankring borde prioriteras i första hand.

riL ---------
AnA-Catrin Hansson (M)
Ordinarie  ledamot i Socialnämnden
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Reservation

Angående  jämställdhetsplan  för Gällivare  kommun 2008-2010

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad ledamot anser inte att jämställdhetsplanen är tillräckligt färdigarbetad för att
anta förslaget. Statistiken är inte tillräckligt väl genomarbetad för att man kan dra de slutsatser
som planen gör.
Ett exempel är jämställda löner där KS:au redan har gått igenom lönestatistiken och inte
funnit några osakliga löneskillnader pga. av kön. Detta framkom även på Socialnämndens
sammanträde. Socialförvaltningen har inte några osakliga löneskillnader pga. av kön.
Enligt Jämo:s anvisningar kan det då i planen konstateras att jämställda löner finns och
exemplifiera detta med uppgifter från lönekartläggningen. Målsättningen för planen kan då
vara att följa upp löneutfall pga. 2007/2008 års avtal för att se att inte osakliga löneskillnader
har uppstått.

Jämställdhetsplanen ska också se till förmågan att försörja sig. Då anser jag att det är viktigt
att också jämföra löner med tillägg då det är vad man "får i handen" som räknas.

Jag anser att verksamhetens behov avgör om anställningen utformas i hel eller deltidstjänster.
Målsättningen är att kunna erbjuda alla som önskar det, en heltidsanställning men också
deltid. Det är också viktigt enligt Jämo att möjlighet till deltid finns för att förena
förvärvsarbete med föräldraskap.

Undertecknad ställer sig också frågande inför det faktum att enligt planen, så skall andelen
kommunalt anställda män öka. Kvinnor har en högre arbetslöshet än män i Gällivare
kommun. Att genomföra detta mål skulle ytterligare minska försörjningsmöjligheterna för
kvinnor i Gällivare kommun. Samtidigt har Gällivare kommun ett besvärande
kvinnounderskott vilket gör att kommunen är långt ifrån att vara självproducerande. Alltså det
dör fler än det föds.
Att i detta läge medvetet minska möjligheten för kvinnor att få en kommunal anställning
m4ste ses som kontraproduktivt.

Ann-Catrin Hansson (M)
Ordinarie  ledamot i Socialnämnden
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Angående skrivelse med ett förslag till socialt företag i Gällivare

Undertecknad reserverar sig mot förslaget till förmån för eget lagt förslag.

Det har inkommit en skrivelse till Socialnämnden med förslag till ett socialt företag i
Gällivare från Margareta Häll.
Beskrivningen av förslaget, som kan användas som ett projekt, är enormt omfattande.
Förutom att bilda en kooperativ förening så är det övergripande syftet att bevara ett hus, den
så kallade Disponentvillan.

Undertecknad anser att detta projekt ligger utanför Socialnämndens kompetensområde samt
ansvarsområde, vilket innebär att ställning till detta förslag inte kan tas i Socialnämnden.

Undertecknad anser även att frågan om sociala företag ligger på en partipolitisk nivå.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har det sociala företagandet som en politisk fråga.
Frågan om socialt företagande kräver en aktiv förening samt lokaler, vilket Gällivare kommun
inte har idag.
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Bokslut för år 2007

Undertecknad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Kommentarerna till avvikelser i 2007 års bokslut saknar konsekvensanalys.
Biståndsenhetens underskott skulle ha varit större om inte Socialnämnden fått intäkterna från
Migrationsverkets. Det framkommer dock inte hur framtiden ser ut. Kommer intäkterna från
Migrationsverket öka eller minska?
Rehab- och sjukvårdsenheten har ett stort underskott på tekniska hjälpmedel. Gällivare
kommun har sedan övertagandet av hjälpmedel haft ett underskott. Det behövs en
utredning/konsekvensanalys av planeringen av verksamheten vad gäller tekniska hjälpmedel.
Äldreomsorgen har en ökad kostnad för utskrivningsklara men man kommenterar detta med
att "som tur är" har intäkterna uppvisat ett positivt resultat. Undertecknad anser att denna
kommentar är under all kritik och här bör en konsekvensanalys göras inför framtiden.

De utökade kostnaderna för matkostnader samt socialtjänstens ansvar med stöd och insatser
för utsatta barn, borde man ha förutsett och inarbetat detta i detaljbudgeten för år 2008. Om
det är så att Socialnämnden far utökade kostnader inom vissa områden bör det inom
budgetramen omfördelas, så att inte underskotten blir så stora. Det framkommer inte heller i
kommentarerna hur mycket de ökade kostnaderna är. Detta är oerhört viktigt med tanke på
kommande detaljbudgetar.

Vad gäller det fortsatta behovet av personal för tekniska hjälpmedel; i dag är det 2 plusjobbare
som bedriver verksamheten med tekniska hjälpmedel. Detta innebär att de utför ett arbete som
ingår i ordinarie verksamhet vilket plusjobbare enligt lag inte får göra. Dessa 2 arbetare har
ersatt vanligt arbete, vilket innebär en undanträngningseffekt enligt lagstiftningen.
Undertecknad anser att det är av yttersta vikt att Socialnämnden ser över personalfrågan,
framförallt när kommunen övertagit verksamheten och har därmed ett ansvar för att det
fungerar.

------------------
Ann-Catrin Hansson (M)
Ordinarie ledamot i Socialnämnden
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Jag yrkar att följande ändringar ska göras till lokala riktlinjer för serveringstillstånd i
Gällivare kommun;

Att tindcr r•ulJr iiwit ailttant viva d.tta  .7k  Lvåå in åniighl . t utd wikvuoiiåCe,u:

Enligt EU.•s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara objektiva  och icke
diskriminerande , de skall innebära en garanti för den tillståndsansökandes rättsäkerhet och
likabehandling. Tillståndsgivningenfodrar lagstöd, skall bygga på i lag angivna grunder.
t7 .. 1 /",l.
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Dessa riktlinjer utgör den lokala tillämpningen av alkohollagens bestämmelser.
Utgångspunkten för tillståndsgivningen är således alkohollagen, men i dessa riktlinjer anges
den lokala tillämpningen, särskild risk för människors hälsa, serveringstider m m. Beslutet
1.  s..............,.s a l.l:«:,,«....
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skall vara publicerade i förväg och kända. En tillståndssökande skall av riktlinjerna få en god
kännedom om denne ska kunna erhålla ett serveringstillstånd eller vad som behövs för att
erhålla ett tillstånd.
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Olägenheter i fråga om ordning  och nykterhet  eller särskild  risk för  människors hälsa.

Att under denna rubrik även ändra första stycket till;
1 1' r ll. 1. ll ... r 7 1.  n C /l  1
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ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras
även om kraven i 7 och 8 § är uppfyllda (Lag 2004:1045).
En individuell prövning skall ske vid varje ansökan med hänsyn till omständigheterna i det
ensktIL4U /Ull e6. ,L Vl%!//%L[Å %LeIW be.3iiit .31a iG e7L Ut Vrl{i Vc7L .3akILi /!%LVtI Yt.? 411 VcIL VLd ett aVsLUY

ange konkreta omständigheter som talar emot ett bifall. Denna utredning görs vid samtliga
tillståndsansökningar.

Att 41111114 / I.TekcL  lJVI..  .'at

Som olägenheter anses följande:
I de fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till brottsbelastade områden

eller socialt  belastade områden eller där risk för överetablering med ordningsstörning som
1(t-d11311

I de fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts
eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället
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lämplighet.

Att fjärde stycket stryks.
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Endast juridisk eller fysisk person som uppfyller kraven i 7 kap 7 § skall erhålla tillstånd att
servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till allmänheten.
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polismyndigheten är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.

När uteserveringsområde nyttjas av flera tillståndshavare krävs att varje tillståndshavares
Sii vhd uuiLrSvlilrauC at avylailSai  Fail ui . t/'vilg..s.

Separata in och utsläpp med betryggande vakthållning måste garanteras liksom att servering
och konsumtion av alkohol enbart sker inom avgränsad serveringsyta.

r ......a «..,+ . «.r..  «.«,, .. rr ,« t..r,Rrr, 11  f;r; ------ :rr.,+R«.t
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för hanteringen krävs.

Att under rubriken  Organisation,  ändra skrivelsen som den tidigare varit.
K41111111111i LV retJeli ar be.1hlL 11131a11J Vr a1k4111411arl.lld.ll lll. d kMilllilLklill.d11111UJ1~l1t41I%1L  341111r  v

beslutsansvarig.  Polismyndigheten är obligatorisk remissinstans vad avser permanenta
serveringstillstånd. Polismyndigheten yttrar sig över sökandes vandel och över
ordningsaspekter i det aktuella ärendet. Miljöförvaltningen yttrar sig över lokalens
LL.Ll1LLL LYILGL J I //  LLLLL4i 1t I1LV aV !iLUL  JU11t1 I LJ7LjVl  itu[ ILL %tkarJ l/ 1 !La%VVGILUG .  IILULtt- VVIL

kronofogdemyndigheten yttrar sig över sökandes ekonomiska förhållanden och
socialnämnden bedömer de sociala aspekterna i ärendet.

C (VI )

A1ut -G-tyivt  A nvtSs c n



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


