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§1
Redovisning resultat medarbetarenkät 2017 och Rapport chefernas
arbetssituation
Sn/2017:2310

020

Socialnämnden beslutar
att ge i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan
gällande att förbättra socialförvaltningen som attraktiv arbetsgivare
samt i stöd till chefer,
att en kommungemensam strategi vore positivt,
att återkoppling till socialnämnden ges vid sammanträdet 15 mars 2018,
samt
att anta redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns medarbetarenkät genomförs vartannat år. Viktigaste
anledningen är att få ett bra underlag för att kunna utvecklas och förbättra arbetsförhållandena i kommunens verksamheter. Enkätresultaten
redovisas till chefen för varje verksamhet som ett underlag för att diskutera på respektive arbetsplats hur och vad man bör jobba med för att
förbättra sin arbetsmiljö. Enkäten följer upp åtgärder i styrkorten samt
politiska mål inom personalområdet.
Resultatet för 2017 jämförs med resultatet för 2015. Några frågor är
omformulerade – några är tillagda. Frågorna är uppdelade i rubrikområden som redovisas i ett index, samt delfrågor som redovisas i procent i
stapeldiagram. De första tre frågorna mäter Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och är kvalitetsnyckeltal som tagits fram av Sveriges
Kommuner och Landsting m.fl.
Enkäten har besvarats av 1164 medarbetare. Det ger en svarsfrekvens
på 64,9 %, vilket är en liten försämring jämfört med 2015 då svarsfrekvensen var 65,8 %. På Socialförvaltningen har 522 svar inkommit, vilket
ger en svarsfrekvens på 59 % att jämföra med 2015 då svarsfrekvensen
var 57%.
Personalenheten har i januari 2017 genomfört en enkätstudie bland
kommunens chefer i syfte att ta reda på hur chefer i Gällivare kommun
upplever sin arbetssituation. Enkäten har genomförts av handläggarna

Utdragsbestyrkande
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Märit Engman Hansson och Monica Larsson, som även bearbetat rådata.
Analys och slutsatser har utarbetats av personalchef Lena Rantakyrö.
Enkäten har utarbetats med stöd av föreskriften om Organisatorisk och
social arbetsmiljö och belyser följande områden.
• Stöd i chefsrollen
• Kompetens
• Information
• Belastning
• Samarbete och relationer
• Ansvar och beslutsmandat
• Motivation och engagemang
• Arbete och fritid
• Kränkningar, hot och våld
Frågeställningarna har varit påståenden som cheferna har haft att ta
ställning till genom följande val: instämmer helt, instämmer, instämmer
delvis, instämmer inte alls. På påståenden under rubriken ”Kräkningar,
hot och våld” har cheferna tagit ställning utifrån följande val: ofta, ibland,
enstaka tillfällen, aldrig. Under varje rubrik har det funnits möjlighet att
lämna kommentarer i fritext.
Enkäten har skickats ut till alla chefer i kommunen = 84 personer.
Tre personer är föräldralediga och har tagits bort från underlaget.
73 svarande ger en svarsfrekvens på 90,1 %. Av de svarade arbetar
35 chefer inom Socialförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Redovisning resultat medarbetarenkät 2017
2. Redovisning rapport chefernas arbetssituation 2017
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Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar med instämmande av Iris Dimitri
(V), Marina Eriksson (M), Bror Wennström (MaV), Ann-Christin Lehtipalo
(V), Eva Alriksson (M), Valborg Fältholm (S), Claes Danell (S) samt Gunnel Eriksson (S)
att ge i uppdrag till förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan
gällande att förbättra socialförvaltningen som attraktiv arbetsgivare
samt i stöd till chefer,
att en kommungemensam strategi vore positivt,
att återkoppling till socialnämnden ges vid sammanträdet 15 mars 2018,
samt
att anta redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§2
Tilläggsanslag 2018
Sn/2017:2228

049

Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av socialförvaltningens överkostnader,
att ta fram alternativa förslag till omfördelning inom socialförvaltningens
budgetram,
att redovisa personaltätheten inom ÄO, samt
att återkoppla vid socialnämndens sammanträde 15 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde
12 december 2017 § 187.
Socialförvaltningen har vid tidigare analyser av personalbehov (gjorda
bl.a. 2008) konstaterat att det finns ett strukturellt fel i personalbemanningen inom vård och omsorg i Gällivare kommun. Detta förorsakades
av att man frångick integrerad nattjänstgöring som ställdes som krav vid
införande av heltider 1999 för att heltidsreformen inte skulle förorsaka
behov av utökad ram. Budgeten för vård och omsorg har inte justerats
utifrån denna förändring utan vård och omsorgsboendena har under flera
års tid gjort stora underskott. I samband med strategiska utvecklingsarbetet 6.0 har förvaltningen genomlyst tidigare bemanningsutredningar
samt genomfört en ny bemanningsanalys för att framta nuläget gällande
personalbehovet utifrån brukarfokus.
Socialnämnden behöver säkerställa att bemanningen är rätt utifrån ett
brukarperspektiv för att verksamheten ska nå socialnämndens mål med
väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare samt
målet friska, nöjda och motiverade medarbetare.
Detta innebär att driftbudgeten för vård och omsorg bör utökas med
5 miljoner för 2018.
Konsekvens för utebliven budgetökning är att vård och omsorgsboenden
även fortsättningsvis bemannas med vikarier vilket ger brukarna sämre
kontinuitet och kvalité. För medarbetaren är konsekvensen sämre möjlighet till hälsosamt schema.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
5 miljoner kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 5 miljoner kronor som tilläggsanslag till
vård och omsorg verksamhet 5105.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av socialförvaltningens överkostnader,
att ta fram alternativa förslag till omfördelning inom socialförvaltningens
budgetram,
att redovisa personaltätheten inom ÄO, samt
att återkoppla vid socialnämndens sammanträde 15 mars 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag mot förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists
förslag.
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§3
Priosatsning för psykisk ohälsa 2017
Sn/2017:2327

770

Socialnämnden beslutar
att anta delgivning och redovisning av Priosatsning för psykisk ohälsa
2017.
Ärendebeskrivning
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2017 en överenskommelse mellan regeringen och SKL(Sveriges kommun och landsting).
Genom överenskommelsen ska insatser ske samordnat på nationell,
regional och lokal nivå.
Ekonomiska konsekvenser
Stimulanmedel till socialförvaltningen 450 tkr år 2017.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta delgivning och redovisning av Priosatsning för psykisk ohälsa
2017.
Underlag
1. Utredning
2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017.
3. Länsöveragripande gemensamma nyckelindikatorer för barn och unga.
4. Fördelning av medel totalt belopp till Norrbotten.
Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar
att anta delgivning och redovisning av Priosatsning för psykisk ohälsa
2017.

Utdragsbestyrkande
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§4
Ersättningslokal för hemtjänsten i Malmberget
Sn/2017:2245

011

Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att framta kravspecifikation avseende
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvård,
att bjuda in Anna Nilsson för en redovisning av nuläget, samt
att se över så att nuvarande personalutrymmen på Lövberga har en god
arbetsmiljö.
Ärendebeskrivning
Hemtjänsten i tätorten är i dagsläget placerad i olika lokaler, dels på
vård- och omsorgsboendet Enen i Gällivare och dels på före detta vårdoch omsorgsboendet Lövberga i Malmberget. Under de senaste åren har
hemtjänstens personella resurser ökat successivt vilket har orsakat utrymmesbrist i befintliga lokaler på Enen. Iom att verksamheten krävt
större lokaler och ombyggnation på Enen innebar höga ombyggnationskostnader har två arbetsgrupper flyttats till Lövberga.
Gällivare kommun står idag inför en samhällsomvandling orsakad av
LKAB:s gruvdrift under Malmberget. Med samhällsomvandling avses den
förändringsprocess som på sikt kommer att innebära att två centrum blir
ett i och med att bostäder och offentliga byggnader avvecklas i Malmberget och ersätts/byggs upp i Gällivare. Före detta vård- och omsorgsboendet Lövberga är placerat i centrala Malmberget och påverkas därmed av
samhällsomvandlingen. Lövberga avvecklades som vård- och omsorgsboende 2017-05-09 och samtliga boendeflyttade till det nybyggda vård- och
omsorgsboendet Forsgläntan. I dagsläget nyttjas lokalerna på Lövberga
främst till hemtjänsten, men även till andra verksamheter som Hem för
Vård och Boende (HVB-hem) och dagligverksamhet. Enligt den nuvarande tidsplanen ska samtliga lokaler på Lövberga vara tömda till 201901-01. Någon ersättningslokal för hemtjänsten är inte beslutad och förvaltningen har inlämnat önskemål om central placering och samlokalisering med hemsjukvården.
Ekonomiska konsekvenser
Möjlighet att utöka kostnadseffektiviteten iom samlokalisering och kortare avstånd till hemtjänstbrukarna.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att framta kravspecifikation avseende
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvård.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att framta kravspecifikation avseende
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvård,
att bjuda in Anna Nilsson för en redovisning av nuläget, samt
att se över så att nuvarande personalutrymmen på Lövberga har en god
arbetsmiljö.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marina Erikssons förslag mot förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Marina Erikssons förslag.
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§5
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11

700

Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa rutinerna för socialjouren
under helger/storhelger,
att redovisa hur tillgänglighet till socialjouren säkerställs under vardagar
vid t.ex. utbildning,
att bjuda in Anders Segerlund, avtalssamordnare – service- och teknik
förvaltningen, till socialnämndens allmänna utskott för att informera om
bussturer/turlistan inom tätorten, samt
att socialnämnden får information om avtalet med LKAB gällande flyttning från lokalerna på Lövberga.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område vid socialnämndens sammanträde;
Presentation
-Aktuella(känslomässiga) läget i förvaltningen.
-Mitt uppdrag
-Min informationsinhämtning
-Mina iakttagelser
-Mina reflektioner/synpunkter
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa rutinerna för socialjouren
under helger/storhelger,
att redovisa hur tillgänglighet till socialjouren säkerställs under vardagar
vid t.ex. utbildning,
att bjuda in Anders Segerlund, avtalssamordnare – service- och teknik
förvaltningen, till socialnämndens allmänna utskott för att informera om
bussturer/turlistan inom tätorten, samt
att socialnämnden får information om avtalet med LKAB gällande flyttning från lokalerna på Lövberga.
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§6
Information om samhällsomvandlingen 2018
Sn/2018:12

700

Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet ges aktuell information om samhällsomvandlingen av
Förvaltningschefen.
Sammanställning av årets pågående och kommande aktiviteter kopplade
till samhällsomvandlingen
återfinns nedan, uppdelat för respektive avdelning inom socialförvaltningen.
Avdelning för funktionshinder
Boende för socialt stöd; Strandvillan
Effektmål för nybyggda boendet Strandvillan i Gällivare är upprättade
2016-12-14. Ett nuläge ska vara fastställt från och med 2015, mätning
av måluppfyllelse sker genom att nuläget jämförs med resultaten i utvalda mätinstrument till och med 2018.
Samordnad daglig verksamhet samt korttids- och fritidsverksamheten
Verksamheterna finns i olika lokaler i Malmberget i väntan på färdigställande av ersättningslokal på före detta vårdcentralen Forsen i Gällivare,
ombyggnation pågår. Effektmål för samordnad daglig verksamhet är upprättade 2016-09-04. Upprättande av effektmål för korttids- och fritidsverksamheten pågår, just nu fastställande av nuläge. Inflyttning preliminärt i oktober 2018.
Avdelning för hemvård
Gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården
Kravspecifikation är upprättad 2017-10-31 och presenterad i förvaltningschefernas lokalstyrgrupp 2017-11-01. Samhällsomvandlingen skapar behov av ersättningslokal i Gällivare för de arbetsgrupper inom hemtjänsten som i dagsläget är placerade i lokaler på före detta vård- och
omsorgsboendet Lövberga i Malmberget. 2020-01-01 ska samtliga lokaler
på Lövberga vara tömda.
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Avdelning för kvalitetssäkring och bemanning
Bemanningsenheten
Bemanningsenheten flyttar till ytterligare en tillfällig lokal på före detta
vård- och omsorgsboendet Lövberga i Malmberget 2018-02-01 i väntan
på färdigställande av ersättningslokal i Gällivare alternativt organisationsförändring. Inomhusmiljön i nuvarande lokal på Torget 8 i Malmberget
orsakar så kallad byggnadsrelaterad ohälsa hos medarbetarna och kan
inte längre användas som verksamhetslokal.
Avdelning för vård och omsorg
Vård- och omsorgsboende Forsgläntan
Effektmål för nybyggda vård- och omsorgsboendet Forsgläntan i Gällivare
är upprättade 2014-06-03. Ett nuläge ska vara fastställt från och med
2015, mätning av måluppfyllelse sker genom att nuläget jämförs med
resultaten i utvalda mätinstrument till och med 2018.
Vård- och omsorgsboende Repisvaara
Planering av nytt vård- och omsorgsboende (”ersättningsboende
Lövberga”) på Repisvaara i Gällivare pågår, inflyttning preliminärt år
2020.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§7
De kommunala råden 2018
Sn/2018:13

700

Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2018 § 95 att införa en stående
punkt på socialnämndens sammanträden benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information från
utsedd representant i råden.
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.
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§8
Kurser, konferenser samt återkoppling
Sn/2018:14

027

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:
Utbildning i nya kommunallagen, halvdag.
12 februari 2018 kl.08:00-12:00.
Gällivare Folkets hus – Blå Forell.
Utbildare: Ulrika Nilsson, Söderstedts juridik.
Ingen föranmälan.
Återkoppling:
Ingen ledamot från socialnämnden Gällivare kommun hade möjlighet att
delta vid avslutningskonferensen avseende Remo Age projektet i Luleå/
eller via videolänk 16 januari 2018.
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.

Utdragsbestyrkande
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§9
Delgivningar 2018
Sn/2017:2369

750

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
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Anmälda delegationsbeslut 2018
Sn/2017:2147

780

Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade på delegation, socialnämnden.
Tillsynsansvarig har på delegation av socialnämnden fattat beslut redovisade i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut.
Underlag
1. Rapport.
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Socialnämnden

§ 11
Ärendeuppföljning 2018
Sn/2018:17

700

Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Ärendebeskrivning
För att skapa en god översikt bland pågående ärenden hos nämnderna
har en ärendeuppföljningsmall 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.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Remiss-Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Sn/2017:2362

100

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att socialnämnden utses som ansvarig nämnd för tillsyn gällande Ecigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag 2017:425.
Ärendebeskrivning
Den 1 juli trädde en nu lag(2017:425)om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen reglerar bl.a. att försäljningen inte får
ske till minderåriga. Försäljningsställena ansvar om egenkontrollprogram
och anmälan till kommunen. Lagen reglerar också olika myndigheters ansvar om tillsynen av försäljningsställena.
Kommunen ska alltså utöva tillsyn över de affärsidkare som säljer
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av detta
måste Gällivare kommun utse en ansvarig nämnd som då kommer ha tillsyns ansvar enligt lagen 2017:425.
Idag har socialnämnden tillsyn över all Tobak och alkoholförsäljning i vår
kommun. Det gäller både försäljningsställen via butiker och kiosker men
också krogar o restauranger.
Man kan se det mest praktiskt i ett övergripande kommunalt perspektiv.
Idag så tillsynar socialnämnden över all tobaksförsäljning och som med
största sannolikhet också kommer vara det mest förekommande försäljningsställena då även för E-cigaretterna och påfyllningsbehållarna.
Därav bör socialnämnden också vara bäst lämpad att överta tillsynsuppgifterna enligt lag 2017:425.
Ekonomiska konsekvenser
Möjliga marginella lönekostnader på en ansvarig person(del av tjänst).
Konsekvenser för barn och ungdomar
Viktigt att samma tillsyn genomförs på e-cigaretter och likställs med tobak.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att socialnämnden utses som ansvarig nämnd för tillsyn gällande
E-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag 2017:425.
Underlag
1. Remiss.
Utdragsbestyrkande

