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Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2019-11-26

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Johannes Sundelin   S 163-182

Vice 
ordförande Tomas Junkka   S 163-182

2:e vice 
ordförande Josefine Rynbäck  MP 163-182

Ledamot Katinka Sundqvist 
Apelqvist   V

Ledamot Elsa Häggqvist   V 163-182

Ledamot Marina Eriksson   M 163-182

Ledamot Anette Lindström   M 163-182

Ledamot Stefan Ovrell  MP

Ledamot Paula Palmqvist  SD

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Ramiz Husakovic   V

Ersättare Malin Lassi   V 163-182 Ers. Stefan Ovrell 

Ersättare Ann-Christin
Lehtipalo   V 163-182 Ers. Katinka Sundqvist Apelqvist

Ersättare Monica Hellström   S

Ersättare Elin Näslund   S

Ersättare Imelda Iran   M

Ersättare Tommy Krigsman   NS

Ersättare Dagmar Nyman  MP

Ersättare Mia Feldenius  SD

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 163-182

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl §§ 163-182

Ekonom Marie Rydström 
Karlsson §§ 164-165

Revisor Christer Nordmark § 166

Revisor Katarina Nilsson § 166

Revisor Bernt Nordgren § 166

Revisor Eva Nyström § 166
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PwC Hans Forsström § 166

PwC Moa Wuotila § 166

PwC Michaela Nilsson § 166

Pedagogtea
met Linda Isaksson § 167

Pedagogtea
met Mikael Nilsson § 167

Enhetschef 
Hemtjänsten 
östra

Tomas Landström § 168

Hemtjänsten 
Ullatti Julia Lindfors § 168

Hemtjänsten 
Ullatti Peter Eriksson § 168

Avdelningsc
hef avd för 
Hemvård

Sandra Keinström-
Rynbäck § 168
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Innehållsförteckning

§ 163 6
Godkännande av dagordning

§ 164 7
Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter oktober månad 2019

§ 165 8
Budgetinspel 2021- 2023 Socialnämnden

§ 166 10
Ansvarsutövande styrelse och nämnder 2019

§ 167 12
Första pristagare Årets verksamhet -Pedagogteamet

§ 168 13
Tredjepristagare i årets verksamhet 2018

§ 169 14
Svar på skrivelse från nationella minoriteter gällande reviderad lagstiftning

§ 170 16
Motion av Mia Feldenius (SD) och Marina Eriksson (M) angående assistansboende i

Gällivare kommun

§ 171 18
Svar på IVO:s begärande avseende socialnämndens kontroll av tillstånd för 
konsulentstödd familjehemsverksamhet Dnr 8.5-38076/2019-1

§ 172 19
Redovisning statsbidrag

§ 173 21
Ramavtal personalkläder

§ 174 22
Förvaltningschefens rapport

§ 175 23
Kurser, konferenser samt återkoppling

§ 176 24
Information från de kommunala råden

§ 177 25
Delgivningar

§ 178 26
Delegationsbeslut
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§ 179 27
Ärendeuppföljning

§ 180 28
Taxa för försäljning samt tillsyn enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088), beslutas 
av socialnämnden

§ 181 31
Översyn av kvaliteten inom vård-och omsorgsboendet Forsgläntan

§ 182 32
Information av presidiet
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Utdragsbestyrkande

§ 163

Godkännande av dagordning
Dnr Sn/2019:87

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändringar

att vid dagens sammanträde lägga till punkterna
- Översyn av kvaliteten inom vård-och omsorgsboendet Forsgläntan
- Information av presidiet

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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Utdragsbestyrkande

§ 164

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

Socialnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om
att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den fördjupade budgetuppföljningen.

Ärendebeskrivning
En fördjupad budgetuppföljning med kommentarer från avdelningscheferna efter oktober 
månad.

Ekonomiska konsekvenser
Presenteras vid sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om
att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den fördjupade budgetuppföljningen.

Underlag
1. Fördjupad budgetuppföljning med kommentarer.
2. § 94 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11

Yrkande
Malin Lassi (V) yrkar

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om
att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den fördjupade budgetuppföljningen.
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§ 165

Budgetinspel 2021- 2023 Socialnämnden
Dnr Sn/2019:32

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelen inför scenariodagarna, samt

att tacka för informationen.

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

Ärendebeskrivning
Ett förslag till drift- och investeringsbudget för åren 2021-2023 har tagits fram av 
förvaltningen. Förslaget till budget skall gå vidare till kommunens fortsatta 
verksamhetsplaneringsprocess, bland annat scenariodagarna under 2020. Socialnämnden 
har möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på den föreslagna budgeten. Under våren 
2020 kommer budgeten för 2021-2023 beslutas i nämndens särskilda budgetförslag. 

Ärendeinnehåll enligt verksamhetsplaneringsprocessen.
I arbetsutskottet presenterar förvaltningschefen förvaltningens prioriterade äskanden som 
grund till en öppen diskussion kring budget. En avvägning görs sedan utifrån de 
förutsättningar som finns och de politiska prioriteringarna. Arbetsutskottet ger direktiv till 
förvaltningschefen angående vad som bör lyftas vidare i verksamhetsplaneringsprocessen.

I ordinarie nämnd presenterar förvaltningschefen de underlag som tagits fram initialt i 
verksamhetsplaneringsprocessen utifrån utskottets direktiv. Nämnden ger direktiv till 
förvaltningschefen angående vad som bör lyftas vidare i verksamhetsplaneringsprocessen.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade områden.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningen förhåller sig till föreslagna direktiv i fortsatt arbete enligt 
verksamhetsplaneringsprocessen.

Underlag
1. Sammanställning drift 2021-2023
2. Sammanställning investering 2021-2023
3. Bil.1 Välfärdstekniker
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Utdragsbestyrkande

4. Bil.2 Hemtagningsteam
5. Bil.3 Personalplanering och minskad sjukfrånvaro
6. Bil.4 Minskning till referenskostnader
7. Bil.5 Fördjupad introduktion för nyanlända
8. Bil.6 Leasingbilar
9. Bil.7 Microsoftlicenser
10.Bil. 8 Förkortad arbetstid
11.Bil. 9 Flyttkostnader Repisvaara
12.Investeringskalkyl nytt gruppboende
13.Investeringskalkyl samordnad gruppbostad
14.Investeringskalkyl lokal för samlad hemtjänst
15.Investeringskalkyl nytt nyckelsystem
16.Investeringskalkyl nytt trygghetssystem
17.§ 95 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11

Yrkande
Josefine Rynbäck (MP) yrkar

att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelen inför scenariodagarna, samt

att tacka för informationen.

Marina Eriksson (M) yrkar

avslag på bilaga 1 ”Välfärdstekniker” med motivering – detta bör vara en central tjänst så 
att den inte blir personlig,

avslag på bilaga 5 ”Fördjupad introduktion för nyanlända” med motivering – anser att 
denna introduktion är alldeles för kostsam för kommunen, ca 100 000kr per person,

avslag på bilaga 8 ”Förkortad arbetstid” med motivering – enligt tidigare förslag skulle 
förkortningen på 24 min/dag inrymmas i ram,

avslag på bilaga ”Investeringskalkyl nytt gruppboende”,

avslag på bilaga ”Investeringskalkyl nytt nyckelsystem, samt

avslag på bilaga ”Investeringskalkyl lokal för samlad hemtjänst” med motivering – vi 
föreslår grupplokaler istället för en stor lokal.

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

§ 166

Ansvarsutövande styrelse och nämnder 2019
Dnr Sn/2019:424

Socialnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att genomlysa de röda och orange markerade delarna i 
revisorernas material och återkomma med eventuella förändringsförslag till nämnden den 
2 mars 2020, samt

att tacka Revisorerna för informationen och lägga resterade delar av materialet med 
beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna 
enligt 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 ärliga 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.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka revisorerna för besöket och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 

Underlag
1. Diskussionsunderlag från Revisorerna.
2. Ansvarsutövande styrelse och nämnder 
2. § 99 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11 
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Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att förvaltningen får i uppdrag att genomlysa de röda och orange markerade delarna i 
revisorernas material och återkomma med eventuella förändringsförslag till nämnden den 
2 mars 2020, samt

att tacka Revisorerna för informationen och lägga resterade delar av materialet med 
beaktande till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Johannes 
Sundelins förslag.
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§ 167

Första pristagare Årets verksamhet -Pedagogteamet
Dnr Sn/2019:446

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
År 2018 Första pristagare Årets verksamhet pedagog teamet,
Mikael Nilsson och Linda Isaksson återkopplar och redovisar till nämnden vad de har valt 
att använda prispengarna till inom verksamheten. Med syfte att kvalitetssäkra och utveckla 
avdelning för funktionshinder.

Motivering till priset 
Genom sitt kvalitetsarbete och utveckling av den egna verksamheten i kombination med 
ihärdigt arbete skapar de förutsättningar för ökad delaktighet och självbestämmande för de 
människor som har svårast att göra sin röst hörd gentemot omvärlden.
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga.

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

Förslag till beslut
Socialförvaltningen förslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1. § 100 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11
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§ 168

Tredjepristagare i årets verksamhet 2018
Dnr Sn/2019:443

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Hemtjänsten Ullatti är tredje pristagare i årets verksamhet 2018. Hemtjänsten Ullatti har 
genomfört ett omfattande arbetsmiljöarbete vilket skapade förutsättningar för dem att byta 
riktning, växa och blomstra. Hemtjänsten Ullatti är idag en välmående personalgrupp som 
är delaktiga och har roligt på arbetet med brukaren i fokus.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1. § 101 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11
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§ 169

Svar på skrivelse från nationella minoriteter gällande reviderad lagstiftning
Dnr Sn/2019:300

Socialnämnden beslutar 

att i stycket om äldreomsorgen stryka sista raden då den inte speglar socialnämndens 
ambitioner,

att i övrigt anta resterande svar som berör socialnämndens område. 

Ärendebeskrivning
Skrivelse från samrådsgruppen för minoritetsspråk, inkom till Gällivare kommun 190703, 
ställd till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Ett 
gemensamt svar har utarbetats enligt direktiv från ansvariga förvaltningschefer och 
kommer att tas upp i respektive nämnd för beslut. Frågorna som samrådsgruppen vill ha 
svar på gäller de pengar som fördelats till förvaltningarna samt hur planerna ser ut kring 
barnomsorg 
respektive äldreomsorg för de personer som vill använda sitt minoritetsspråk. 
Samrådsgruppen vill även få information i god tid före beslut för att ha möjlighet att vara 
råd-givande på det sätt som samrådsgruppen är avsedd att vara.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår socialnämnden besluta 

att anta svaret på skrivelsen.

Underlag
1. Svar på skrivelse.
2. Skrivelse.
3. § 105 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11

Yrkande
Josefine Rynbäck (MP) yrkar

att i stycket om äldreomsorgen stryka sista raden då den inte speglar socialnämndens 
ambitioner,

att i övrigt anta resterande svar som berör socialnämndens område. 
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande ställer Josefine Rynbäcks förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Josefine 
Rynbäcks förslag.
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§ 170

Motion av Mia Feldenius (SD) och Marina Eriksson (M) angående assistansboende i 
Gällivare kommun
Dnr Sn/2019:403

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning uppstart av översyn och utredning gällande
framtidens boendealternativ. 

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

Ärendebeskrivning
Motion angående assistansboende i Gällivare kommun. Att Gällivare kommun ser över 
möjligheterna att inrätta/bygga ett assistansboende med gemensamhetsutrymme i 
alternativ befintliga bostadbestånd eller i planering av nyproduktion av lägenheter. 
Assistansboende med möjlighet till den trygghet och gemenskap som finns i ett 
gruppboende.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuell anpassning av boende till målgruppen och funktionshinder.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga då motionen avser för vuxna 
funktionsnedsatta personer. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till uppstart av översyn och utredning gällande
framtidens boendealternativ. 

Underlag
1. Underlag för motion.
2. Svar till motionen.
3. § 106 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att avslå motionen med hänvisning till uppstart av översyn och utredning gällande
framtidens boendealternativ. 

Marina Eriksson (M) yrkar
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Utdragsbestyrkande

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  18  (32)

2019-11-26
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 171

Svar på IVO:s begärande avseende socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 
familjehemsverksamhet
Dnr 8.5-38076/2019-1
Dnr Sn/2019:439

Socialnämnden beslutar

att anta svaret till IVO som sitt under förutsättning att handläggaren i skrivelsen tydliggör 
på vilken fråga som svaret är nej

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påbörjar i oktober 2019 en granskning av 44 
kommuner som kan använda sig av konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att anta svaret till IVO som sitt.

Underlag
1. Svar på begäran
2. Meddelande från IVO om granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för 

konsulentstödd familjehemsverksamhet
3. Förteckning över Konsulentstödda familjehem med tillstånd
4. § 107 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11

Yrkande
Malin Lassi (V) yrkar med instämmande av Anette Lindström (M)

att anta svaret till IVO som sitt under förutsättning att handläggaren i skrivelsen tydliggör 
på vilken fråga som svaret är nej.

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

§ 172

Redovisning statsbidrag
Dnr Sn/2019:450

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 
kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. 
I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver kommunen 
beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som följer av lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
Bidragets storlek 
Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbeslut 
2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.
Gällivare kommun har rekvirerat 1,2 miljoner och de har fördelats på följande sätt.

Förstärkning inom äldreomsorgen Fördelad summa

Utbildning (ÄO dagarna 120’ + Myndighetsutövningen 70’) 190000

Larm Demens och Wassarahem. De här pengarna ska omfördelas 
till att användas för utbildning EC

400000

Möbler anpassade för brukare inom äldreomsorgen (50.000) per 
enhet Älvgården, Hedgården, Enen och korttidsenheten)

200000

Välfärdsteknik: motorer till katter/dockor, förvaring till 
välfärdstekniken, annan välfärdsteknik 

180000

Äldremässan 30000

Ståbord för dokumentation kr? ?

 El-cyklar hemtjänsten, inkl. hjälm och tillbehör 60000

Äldreomsorgspedagog/Aktiviteter för brukare 40000

TOTALT fördelat 1100000

Rekvirerat belopp 1198801

Diff (kvar att fördela) 98801
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Ekonomiska konsekvenser
Positiva effekter på budgeten då det är en budgetförstärkning som kommer många till godo 
samt utvecklar socialnämndens verksamhet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga då de är riktade medel för förstärkingen av 
äldreomsorgen.

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1.  Anvisningar statsbidrag för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för förstärkning 

av äldreomsorgen
2. § 103 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11
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§ 173

Ramavtal personalkläder
Dnr Sn/2019:455

Socialnämnden beslutar

att nyttja ett års option i det avtal som socialnämnden har med Berendsen.

Ärendebeskrivning
Hyra arbetskläder löper t o m 2019-12-31 med rätt för beställaren att förlänga det 1 år. 
Det finns ett års option kvar att nyttja på dem. Förvaltningen vill förlänga avtalet med ett 
år, för att långsiktigt arbeta med att få fram ett nytt avtal. Arbetet med att införa 
ytterkläder (enl beslut § 109 Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - 
Ytterkläder för personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård Dnr KS/2018:403 )har 
påbörjats och är en del i nyvarande avtal med Berendsen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga nya kostnader för socialförvaltningen.

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

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att nyttja ett års option i det avtal som socialnämnden har med Berendsen.

Underlag
1. Ramavtalet
2. § 104 socialnämndens allmänna utskott 2019-11-11
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§ 174

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2019:2

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen om det aktuella läget 
inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokalnivå samt fasta 
informationspunkter;

-säboköer
-utskrivningsklara
-tillsättning av tjänster
-Information på riks-och lokalnivå.
-utredning pågår avseende arbetsmiljön inom avdelningen för Bistånd, när utredningen är 
klar kommer den tillsammans med åtgärdsförslag att redovisas för socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 175

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2019:4

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling av dessa.

Information vid dagens sammanträde:
- 18 februari 2020 – Öppet Hus anordnas av minoritetsgruppen.
- 19 februari 2020 - Äldremässa på Folkets Hus, Gällivare kl.10-15. Nämnden uppmanas 
att delta och ersätts då med förlorad arbetsförtjänst.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 176

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2019:3

Socialnämnden beslutar 

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

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

Tomas Junkka (S) och Johannes Sundelin (S) redovisade för en träff den 25/11 där 
presidiet i socialnämnden hade bjudit in samrådsgruppen för minoritetspråk till dialog 
om ”Framtidens äldreomsorg”. På träffen presenterade presidiet tankarna kring äldre-
omsorgen och redovisade det arbetet som är påbörjat för att stärka kommunen och 
nämndens möjlighet att tillhandahålla vård och omsorg på våra minoritetsspråk. På mötet 
diskuterades bland annat den satsning på utbildning som nämnden fattat beslut om. Vidare 
diskuterades frågan om minoritetspråksavdelning som planeras att införas när det nya 
äldreboendet står på plats. Redan idag kan dock insatser göras för att möjligöra mer 
tillgång till minoritetsspråk i den befintliga boendestrukturen, ett exempel är att vid 
vakanser av 
platser i första hand se om en förflyttning kan ske för att samföra (under förutsättning 
att brukarna själv vill detta) fler brukare med samma språk och detta är något som 
förvaltning ska titta närmare på.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 177

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2019:22, Sn/2019:53, Sn/2019:84, Sn/2019:442, Sn/2019:98

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 178

Delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fram till utskick av kallelsen har inga delegationsbeslut inkommit.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 179

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2019:7

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna har en ärende-
uppföljningsmall tagits fram. Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden som 
skickas på remiss/återremiss, ärenden som nämnden begär att få information om vid ett 
senare tillfälle, uppdrag de lämnar till förvaltningschef etc. Ärendeuppföljning tas upp som 
en stående punkt på socialnämndens sammanträden.

Vid dagens sammanträde:
Ärende nr.8 ”Kompletterande utredning av minoritetsspråksavdelning enligt särskild 
upprättad uppdragsbeskrivning” tas ur ärendelistan och ärendet avslutas då detta arbete 
nu ingår i ärende ”Framtidens äldreomsorg”.

tillägg till listan:
”Uppföljning av revisorernas ansvarsutövandegranskning 2019”, förvaltningen presenterar 
eventuella förändringsförslag. Tidsatt 2 mars 2020,

”Redovisning av arbetsmiljöutredning inom avdelningen för Bistånd samt åtgärdsförslag”. 
Ej tidssatt. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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§ 180

Taxa för försäljning samt tillsyn enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088), beslutas av 
socialnämnden
Dnr Sn/2019:476

Socialnämnden beslutar 

att taxorna för nya Tobakslagen 2018:2088 för år 2020 fastställs enligt förslag: 

att ansökan om stadigvarande försäljning av Tobaksvaror är                   3500 kr

att ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja Tobaksvaror en dag                  
till maximalt tre dagar är       950 kr

att anmälan om försäljning av elektroniska Cigaretter och                                             
påfyllningsbehållare är       950 kr

att den årliga tillsynsavgiften för försäljning av Tobak är                           870 kr

att den årliga tillsynsavgiften för försäljning av elektroniska                                 
Cigaretter och påfyllningsbehållare är         870 kr

att ett uppföljande tillsynsbesök per/timme p.g.a. brister                         
som konstaterats vid ordinarie tillsyn är        500 kr

att upphäva ”Taxa för tobaksförsäljning enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)” som 
beslutats i socialnämnden 2019-06-12 § 105 p.g.a. att taxan nu ingår i ” Taxa för 
försäljning samt tillsyn enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)”,

att vid särskilda skäl får socialnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta 
ned eller efterskänka avgiften.

Ärendebeskrivning
En kommun får enligt den nya Tobakslagen 2018:2088 som började gälla från 1 juli 2019 
ta ut avgifter för prövning av tillstånd och kontroll/tillsyn för verksamheter som avses 
enligt denna lag. Taxor omfattar de som bedriver tillståndspliktig försäljning av Tobaks-
varor, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om 
användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som 
inte innehåller tobak. 

Taxor och avgiftsnivåer inom Tobakslagen beslutas av socialnämnden.
Socialnämnden behöver för varje kalenderår fastställa och besluta om taxenivåer inom den 
nya Tobakslagen 2018:2088. Lämpligen för nedanstående kategorier. 
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- Handläggning av ansökan om försäljning av tobak och likande produkter
- Handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare
- Årliga tillsynsavgifter för kontrollen över verksamheter som avses i nya Tobakslagen 

2018:2088

För att få ett sammanhängande dokument gällande Taxor inom nya Tobakslagen föreslår 
förvaltningen att nämnden upphäver beslut § 105 socialnämnden 2019-06-12(Taxa för 
tillståndsprövning för försäljning av tobaksvaror med 3500 kr). Detta beslut förs enligt 
förslag över till detta dokument och blir då till ett samlat dokument med övriga taxor inom 
nya Tobakslagen.
 
Ekonomiska konsekvenser
Ökade intäkter då kommunen kommer kunna ta avgifter för både tillsynen och 
tillståndsgivning enligt den nya Tobakslagen(Lag 2018:2088).

Konsekvenser för barn och unga
Utbudet av försäljningsställen kommer sannolikt minska då avgifter för försäljning av 
tobaksvaror blir kostsamt för mindre försäljningsställen. I en förlängning så minskar 
utbudet och tillgängliggheten för barn och unga då gällande tobaksvaror.  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att taxorna för nya Tobakslagen 2018:2088 för år 2020 fastställs enligt förslag: 

att ansökan om stadigvarande försäljning av Tobaksvaror är                 3500 kr

att ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja Tobaksvaror en dag                  
till maximalt tre dagar är      950 kr
att anmälan om försäljning av elektroniska Cigaretter och                                                 
påfyllningsbehållare är      950 kr

att den årliga tillsynsavgiften för försäljning av Tobak är                          870 kr

att den årliga tillsynsavgiften för försäljning av elektroniska                                 
Cigaretter och påfyllningsbehållare är        870 kr

att ett uppföljande tillsynsbesök per/timme p.g.a. brister                         
som konstaterats vid ordinarie tillsyn är       500 kr

att upphäva ”Taxa för tobaksförsäljning enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)” som 
beslutats i socialnämnden 2019-06-12 § 105 p.g.a. att taxan nu ingår i ” Taxa för 
försäljning samt tillsyn enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)”,
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att vid särskilda skäl får socialnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta 
ned eller efterskänka avgiften.
       
Underlag

1. Förslag Taxa för försäljning samt tillsyn enligt nya Tobakslagen (Lag 2018:2088)
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§ 181

Översyn av kvaliteten inom vård-och omsorgsboendet Forsgläntan
Dnr Sn/2019:484

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att genomlysa Forsgläntans dagliga vård och omsorgsarbete 
och återkomma med redovisning och förslag på eventuella åtgärder.  
 
Ärendebeskrivning
Då det framkommit att det finns brister i Forsgläntans vård och omsorgsboende som 
utförs av socialförvaltningen ska en granskning/utredning utföras för att synliggöra brister. 
I dagsläget har ett flertalet insatser påbörjats, om det framkommer fler brister ska en 
åtgärdsplan tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser
Kan uppstå ekonomiska konsekvenser om det finns brister som måste åtgärdas, men innan 
granskningen är utförd färdigställd är det svårt att ta fram en kostnadskalkyl. 

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

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att genomlysa Forsgläntans dagliga vård och omsorgsarbete 
och återkomma med redovisning och förslag på eventuella åtgärder.  
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§ 182

Information av presidiet
Dnr Sn/2019:486

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
 
Ärendebeskrivning
Information av presidiet är en punkt som kommer att läggas till de fasta ärendena som tas 
upp vid socialnämndens sammanträden.

Vid dagens sammanträde informerar ordförande om följande:
- I år genomförs inte jullunchen p.g.a. den ekonomiska situationen
- Extra nämnden 17 december 2019 beror på arbetet med detaljbudgeten, 

matkostnader samt ned- och avskrivningar
- Inga pappershandlingar kommer att skrivas ut samma dag som nämndens 

sammanträde, har man inte åtkomst till kallelse i Lexmeeting fem arbetsdagar innan 
mötet så måste man höra av sig till nämndsekreteraren.

- Eventuellt kan det bli förändringar i sammanträdesplanen, information om detta 
kommer att ges vid sammanträdet 17/12

- Ordförande presenterar frågor man kommer lämna till handläggarna på personal-
avdelningen då de ska besöka nämnden 23/1-20 i ärendet ” Uppföljning av fördjupad 
personalredovisning”, samt uppmanar nämnden att lämna in om det finns andra 
frågor man vill ha svar på?

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

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


