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§ 13
Kravspecifikation avseende gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets
hemtjänst och hemsjukvården
Sn/2018:97

011

Socialnämnden beslutar
att anta upprättad kravspecifikation,
att Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården erhåller
gemensam lokal centralt placerad i Gällivare.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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. Lövberga påverkas av den
samhällsomvandling som pågår i Gällivare kommun och samtliga lokaler i
byggnaden ska vara tömda 2020-01-01. Med samhällsomvandling avses
den förändringsprocess som, till följd av LKAB:s gruvdrift, på sikt kommer att innebära att två centrum blir ett när bostäder och offentliga
byggnader avvecklas i Malmberget och ersätts/byggs upp i Gällivare.
Hemsjukvården är placerad i fastigheten Vändpunkten i Gällivare och påverkas därmed inte av samhällsomvandlingen.
Någon ersättningslokal för den del av hemtjänsten som i dagsläget finns
på Lövberga i Malmberget är inte beslutad. Socialförvaltningen avser att
nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna och för att
möjliggöra detta är önskemålet en gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården med central placering i
Gällivare.
Upprättad kravspecifikation omfattar åtta enhetschefer inom avdelningen
för hemvård, samtliga arbetsgrupper och insats-planerare inom hemtjänsten i tätorten Gällivare/Malmberget, hjälpmedelssamordnare, samtliga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom hemsjukvården (totalt 120 personer).
Ekonomiska konsekvenser
Genom att placera hela Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården i gemensam lokal möjliggörs en närmare samverkan inom och
mellan verksamheterna. Detta förväntas i sin tur leda till ökad kontinuitet
och ökad kvalitet för brukarna, förbättrad fysisk, organisatorisk och social
Utdragsbestyrkande
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arbetsmiljö för medarbetarna samt ökad kostnadseffektivitet genom
samordningsvinster utifrån lokalernas utformning, personella resurser
och nyttjandet av tjänstebilar.
Konsekvensanalys redovisas i upprättad kravspecifikation (sidorna 8-9).
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta upprättad kravspecifikation.
att Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården erhåller
gemensam lokal centralt placerad i Gällivare.
Underlag
1. Kravspecifikation avseende gemensam lokal för Gällivare/ Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården, 2017-10-31.
2. Socialnämndens sammanträdesprotokoll,
2018-01-18 § 4.
Yrkande
Dagmar Nyman (MP) yrkar
att anta upprättad kravspecifikation.
att Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården erhåller
gemensam lokal centralt placerad i Gällivare.
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§ 14
Årsredovisning socialnämnden 2017
Sn/2018:2

041

Socialnämnden beslutar
att Socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning
2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 1 115 tkr av investeringsbudgeten, till 2018.
Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys,
framtidsperspektiv& utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även Socialnämndens måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som
är en del av kommunens målstyrningsmodell.
Socialnämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2017
uppvisar ett överskott på 890 tkr.
Socialnämnden begär att få kompletteringsbudgetera 1 115 tkr av investeringsbudgeten.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta:
att Socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning
2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 1 115 tkr av investeringsbudgeten, till 2018.
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Underlag
Socialnämndens årsredovisning 2017 uppdelad i;
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017.
2. Socialnämndens fördjupade årsredovisning 2017.
3. Årsredovisning 6.0
4. Socialnämndens kompletteringsbudget 2017 till 2018.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att Socialnämndens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning
2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 1 115 tkr av investeringsbudgeten, till 2018.
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§ 15
Uppföljning internkontrollplan socialnämnden 2017
Sn/2018:3

0071

Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2017.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika
utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta
interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012
(§152).
Socialnämnden har upprättat intern kontrollplan för 2017 som omfattar
uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen, uppföljning av statsbidrag samt uppföljning utifrån
riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 december.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att godkänna uppföljning av Socialnämndens intern kontrollplan 2017.
Underlag
1. Socialnämndens internkontrollplan för 2017.
2. Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2017.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att godkänna uppföljning av Socialnämndens intern kontrollplan 2017.
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§ 16
Socialnämndens budgetuppföljning 2018
Sn/2018:10

042

Socialnämnden beslutar
att godkänna den enkla budgetuppföljningen efter januari 2018, samt
att invänta intäkter LASS-ersättning från Försäkringskassan gällande
avdelningen för Funktionshinder med redovisning vid den fördjupade
budgetuppföljningen 15 mars 2018.
Ärendebeskrivning
Föreligger en enkel budgetuppföljning efter januari 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetuppföljningen presenteras vid sammanträdet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna den enkla budgetuppföljningen efter januari 2018.
Underlag
1. Enkel budetuppföljning presenteras vid sammanträdet.
Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar
att godkänna den enkla budgetuppföljningen efter januari 2018, samt
att invänta intäkter LASS-ersättning från Försäkringskassan gällande avdelningen för Funktionshinder med redovisning vid den fördjupade budgetuppföljningen 15 mars 2018.
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§ 17
Ärendeuppföljning av 2017-11-30 beslutad delegationsordning för
socialnämnden
Sn/2017:2370

003

Socialnämnden beslutar
att godkänna ärendeuppföljning av beslutad delegationsordning.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-11-30 i § 173 om tillägg i delegationsordningen punkt 1.02 Anställning och lönesättning a och b;
”samråd med personalenheten samt godkännande av överordnad chef”.
Vidare beslutade socialnämnden att revideringen av delegationsordningen
sätts upp på ärendeuppföljningslistan till februari 2018, samt att delegationsordningen träder i kraft den 1 januari 2018.
Reviderad delegationsordning för socialnämnden utifrån ovanstående
beslut föreligger. Reviderad delegationsordning är utlagd på P:\Gällivare
kommuns dokumentsamling\Rättsregler och föreskrifter\Delegationsordningar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna ärendeuppföljning av beslutad delegationsordning.
Underlag
1. Reviderad delegationsordning för socialnämnden.
2. Snau 2017-11-30 § 2.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att godkänna ärendeuppföljning av beslutad delegationsordning.
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§ 18
Utse representanter till styrgrupp Samverkansprojekt "SEDD"
Sn/2018:58

701

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att socialnämndens ordförande och vice ordförande skall ingå i styrgruppen för samverkansprojekt SEDD.
Reservation
Steve Ärlebrand (S), Valborg Fältholm (S), Gunnel Eriksson (S) samt
Bernd Lass (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslaget från kommunstyrelsen är att styrgruppen skall bestå av förvaltningscheferna för socialförvaltningen och barn- utbildning- och kulturförvaltningen samt folkhälsostrateg och projektledare från elevhälsan.
Socialförvaltningen föreslår att ordförande samt vice ordförande för socialnämnden även skall ingå i styrgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Arvoden vid uppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att socialnämndens ordförande och vice ordförande skall ingå i styrgruppen för samverkansprojekt SEDD.
Underlag
1. Ks 170925 § 242 bedömning av sociala investeringsmedel till samverkansprojekt ”SEDD”.
2. Snau 2018-02-01 § 4.
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Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar med instämmande av Katinka Sundqvist
Apelqvist (V)
att socialnämndens ordförande och vice ordförande skall ingå i styrgruppen för samverkansprojekt SEDD.
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att Claes Danell (S) skall ingå i styrgruppen för samverkansprojekt SEDD
tillsammans med socialnämndens ordförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms och Katinka Sundqvist Apelqvists
förslag mot Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat
föreslå kommunstyrelsen i enlighet med Bror Wennströms och Katinka
Sundqvist Apelqvists förslag.
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§ 19
Redovisning av tidsplan avveckling av avdelningen kvalitetssäkring och
bemanning
Sn/2017:2338

001

Socialnämnden beslutar
att ärendet läggs till ärendeuppföljningslistan med en uppföljning på
socialnämndens sammanträde 24 april 2018, samt
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden 2017-04-20 §58 har beslutat att besparingen på driftbudget 2018 och 2019 med á 1 250 000 kr tas ifrån bemanningen istället
för ifrån kosten. Kommunstyrelsen KS 2017-06-01 § 200 har i driftbudget
underlaget för åren 2018-2020 specificerat effektiviseringen till att avgränsas till bemanningsenhetens administration och effektivare vikariehantering ej grundbemanning samt beslutat om utökning av effektiviseringskravet till 1 750 000 kr 2018 samt till 1750000 kr 2019. Det ska anställas en äldrepedagog 2018 och en till 2019.
Socialnämndens allmänna utskott SN au 2017-10-17 §80 har gett förvaltningen i uppdrag att vid socialnämndens sammanträde 2 november
2017 redovisa en risk- och konsekvensanalys gällande besparingen på 1
750 000 kr avseende bemanningsenhetens administration samt effektivare vikariehantering.
Socialnämnden 2017-11-02 § 149 har beslutat att budgeteffektiviseringen 2018 med 1750 000 kr ska omfördelas inom förvaltningens budgetram 2018 dvs. att avdelningen Kvalitetssäkring och bemanning får
samma belopp som engångsanslag för 2018 men att avdelningen successivt avvecklas. Effektiviseringskravet med 1750 000 kr för 2019 kvarstår
på avdelningen Kvalitetssäkring och bemanning. Efter avvecklingen av
avdelningen kvarstår endast kvalitetssäkringsdelen som placeras som
stödfunktion direkt under förvaltningschefen. Att under 2018 överföra/omvandla personalresurser från Kvalitetssäkring och Bemanningsenheten för att förstärka med en administratör till varje arena som stöd till
enhetscheferna. Att ökad grundbemanning införs på varje arena.
Enligt ovanstående beslut har förvaltningen fått i uppdrag att redovisa
tidsplan för förändringsarbetet avseende avveckling av avdelningen
kvalitetssäkring och bemanning vid Sociala arbetsutskottets
Utdragsbestyrkande
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sammanträde 2017-12-12. Socialförvaltningen arbetar med framtagande
av konsekvensanalys avseende ovanstående beslut och därefter startas
arbetet med riskanalys. Beslutet hanteras i budgetprocessen och i dagsläget är det omöjligt att besvara frågorna om finansiering eller vilka arbetsuppgifter ska framledes hanteras av enheterna vs. av den kommun
gemensamma bemanningsenheten. För detta pågår utredning inom KLK
att klargöra gränsdragningarna mellan förvaltningens enheter och den
kommun gemensamma bemanningsenheten. Upprättande av kommun
gemensamma bemanningsenhet berör även BUoK förvaltningens administrativa tjänster som hanterar vikarieanskaffningen. Till dagens datum
har inte förvaltningen fått uppgift när utredningen på KLK är klar och
därmed kan inte förvaltningen redovisa för mer detaljerad tidsplan. Avveckling av avdelningen för kvalitetssäkring och bemanning sker i samband med att den kommun gemensamma bemanningsenheten öppnas
under 2018. Denna enhet är placerad under KLK förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Tidsplanen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta
att ärendet läggs till ärendeuppföljningslistan med en uppföljning på
socialnämndens sammanträde 24 april 2018, samt
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Snau 2017-12-12 § 96 Redovisning av tidsplan avveckling av
avdelningen kvalitetssäkring och bemanning.
2. Snau 2018-02-01 § 3 Redovisning av tidsplan avveckling av
avdelningen kvalitetssäkring och bemanning.
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§ 20
Förvaltningschefens rapport
Sn/2018:11

700

Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område vid socialnämndens sammanträde.
Informationspunkter:
- nya regler för utskrivningsklara; rapporteringssystemet
LifeCare i skarpt läge 6 februari 2018.
- kostnader för utskrivningsklara, januari 2018.
- behovet av att skapa en 5-årig strukturplan för
äldreomsorgen.
- resultat av Arbetsmiljöverkets inspektioner inom äldreomsorgen och
hemtjänsten delges nämnden, AV 2017/061523.
Ärendet kommer upp vid socialnämndens sammanträde
24 april 2018.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (23)

2018-02-15

Socialnämnden

§ 21
Information om samhällsomvandlingen
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.
Det finns ingen ny information sedan socialnämndens sammanträde
2018-01-18, med undantag av att Bemanningsenheten har flyttat in i
sina nya lokaler på före detta vård- och omsorgsboendet Lövberga i
Malmberget 2018-02-01.
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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§ 22
De kommunala råden
Sn/2018:13

700

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 benämnd ”De kommunala råden”. Punkten på dagordningen är avsedd för eventuell information från
utsedd representant i råden.
Iris Dimitri (V) informerar från KPR:
- Kostnad för Förbrukningsartiklar, ex handskar, i
Hemtjänst och Vård-och omsorgsboende.
- Rutiner vid städning av rum på vård-och omsorgsboende.
- Färdtjänst Anders Segerlund informerade om avtalet. KPR
har frågor gällande hanteringen av klagomål och långa
väntetider. Socialnämden kommer att följa upp avtalet.
- Aktiviteter på boenden. Tf kulturchef JerkerJohansson
informerade.
- Anhörigvård. Ny anhörigkonsulent tillträder under våren.
Soc.förvaltningen har ej anhörigvård som bistånd.
- Utskrivningsklara. KPR vill ha information vad gäller
utredning gällande "kö" och ett eventuellt öppnande av
Wassarahem 2 när underlag finns.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden

§ 23
Kurser, konferenser och 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.
Ledamöter från socialnämnden har deltagit vid genomgång av nya
kommunallagen måndag den 12 februari 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-15

Socialnämnden

§ 24
Delgivningar
Sn/2017:2128

0072

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.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 25
Anmälda delegationsbeslut 2018
Sn/2018:16

002

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.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 26
Ärendeuppföljning 2018
Sn/2018:17

700

Socialnämnden beslutar
att lägga ärende ”Redovisning av tidsplan avveckling av avdelningen
kvalitetssäkring och bemanning” till ärendeuppföljningslistan med
uppföljning 24 april 2018, samt
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

