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§ 27
Omstrukturering boenden för ensamkommande barn
Sn/2018:122 - 751
Socialnämnden beslutar
att lägga ner HVB-boendet EKO.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Flertalet ungdomar har fått beslut om och flyttat in i stödboenden. Anledningen till detta är att ungdomarna blivit äldre samt att individuella
bedömningar har gjorts om att de inte är i behov av HVB-boende.
Detta innebär att det just nu är 4 stycken barn kvar i ”EKO-boendet”
på Hantverkargatan, med beslut om HVB.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att 8.0 tjänster dras in, hyra samt matkostnader
upphör.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär att de barn och ungdomar som framöver anvisas till
Gällivare kommer att placeras i annan kommun (Piteå). Inga andra
konsekvenser. Stängningen inväntas till mitten av juni månad, då
samtliga ungdomar med HVB-beslut får beslut om stödboende och
flyttar till stödboende.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att lägga ner HVB-boendet EKO.

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Remissvar Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
Sn/2018:107 - 860
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att invänta utfallet av Regeringens beslut,
att nyckeltal som ska följas och utvärderas inte är på individnivå,
att uppföljning och utvärdering ska ske utan risk för intrång i den
personliga integriteten.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig gällande förslag till
Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
Den förväntade effekten från reformen ”Ett minoritetsinriktat tankesätt”
har inte fått full genomslagskraft. Regeringen konstaterar att kommunerna behandlar frågor som rör nationella minoriteter idag i särskild ordning,
inte integrerat som avsikten var.
Regeringen har tillsatt utredningar i syfte att se över den nationella minoritetspolitiken. Dessa utredningar har varit underlag till Regeringens förslag till lagändringar. Regeringen har därefter beslutat inhämta Lagrådets
yttrande över sitt förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen(2001:453)
och lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. I februari 2018 överlämnade Regeringen sina förslag
i remiss till Lagrådet. I förslaget föreslår Regeringen att lagändringarna
ska träda i kraft 1 januari 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Om Minoritetspolitiskt program 2018-2022 träder i kraft innebär det stora
ekonomiska konsekvenser. Att redovisa antal äldre som får hela eller
delar av sin vård på minoritetsspråk kräver mycket personella resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att invänta utfallet av Regeringens beslut.
att målområdena diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet
samt språk och kulturell identitet införs i befintliga strategiska planer och
program.
att nyckeltal som ska följas och utvärderas inte är på individnivå.
att uppföljning och utvärdering ska ske utan risk för intrång i den
personliga integriteten.
Underlag
1. Remiss Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
2. Remissvar Minoritetspolitiskt program 2018-2022.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att invänta utfallet av Regeringens beslut,
att nyckeltal som ska följas och utvärderas inte är på individnivå, samt
att uppföljning och utvärdering ska ske utan risk för intrång i den
personliga integriteten.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Redovisning av kriterier för tillsvidareanställd vård-/omsorgspersonal
inom socialförvaltningen
Sn/2018:121 - 020
Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka huruvida tillämpandet
av AID-koder i vård och omsorg tillämpas korrekt,
att resultatet delges socialnämnden, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
I samband med lönekartläggning 2016 framkom brister i registrering av
titlar och AID-koder inom vård- och omsorg. Som en åtgärd planerades
därför en översyn av benämning/titlar för undersköterskor och vårdbiträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-14 § 230 att
uppdra till Personalenheten att göra en översyn av funktionstitlar och
AID-koder inom vård och omsorg.
AID (arbetsidentifikation) är ett partsgemensamt utvecklat klassificeringssystem som indelningsgrund för anställda i kommuner och landsting.
Personalenheten har kommunicerat förslag om nya titlar med avdelningscheferna för vård och omsorg samt funktionshinder. Förslaget har förhandlats med Kommunal. De nya funktionstitlarna och AID-koderna tilllämpas vid tillsättning av ny tjänst och vid byte av tjänst inom socialförvaltningen.
Vid sammanträdet informeras om funktionstitlar, AID-koder samt utbildningskrav för respektive funktion.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V)
att ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka huruvida tillämpandet
av AID-koder i vård och omsorg tillämpas korrekt,
att resultatet delges socialnämnden, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (34)

2018-03-15

Socialnämnden
§ 30
Redovisning av personalomsättning inom hemvården
Sn/2018:120 - 020
Socialnämnden beslutar
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar med riktade
vidareutbildningar för rehab aktörer samt möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor som ska specialistutbilda sig,
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar fram ett
strategiskt långsiktigt förslag gällande kompetensutveckling av medarbetare som inte har formell utbildning för tjänsten utifrån medarbetarnas
språkkunskaper och utbildningsbakgrund. Hur kan kommunen nyttja yrkestrappan genom Lappland lärcentra för att stärka medarbetarna kompetens?
att personalenheten får i uppdrag att upphandla ett ramavtal gällande
tjänster för kontinuerligt chefsutbildning för nya chefer samt möjlighet till
vidareutbildning för chefer i deras ledarskap. Personalenheten ansvarar
för kravspecifikationen i samråd med förvaltningen, samt
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Då socialnämnden begär redovisning av personalomsättningen inom
hemvården ges redovisning för åren 2016 och 2017 samt förslag till
åtgärder för att skall Gällivare kommun skall uppnå en långsiktig hållbarhet gällande kompetens- och personalförsörjning.
Ekonomiska konsekvenser
Rekryteringskostnader.
Krävs finansiering avseende utbildnings- och kompetensutvecklingskostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar med riktade
vidareutbildningar för rehab aktörer samt möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor som ska specialistutbilda sig.
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar fram ett
strategiskt långsiktigt förslag gällande kompetensutveckling av medarbetare som inte har formell utbildning för tjänsten utifrån medarbetarnas
språkkunskaper och utbildningsbakgrund. Hur kan kommunen nyttja yrkestrappan genom Lappland lärcentra för att stärka medarbetarna kompetens?
att personalenheten får i uppdrag att upphandla ett ramavtal gällande
tjänster för kontinuerligt chefsutbildning för nya chefer samt möjlighet till
vidareutbildning för chefer i deras ledarskap. Personalenheten ansvarar
för kravspecifikationen i samråd med förvaltningen, samt
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. Utredning
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar med riktade
vidareutbildningar för rehab aktörer samt möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor som ska specialistutbilda sig,
att personalenheten i samverkan med förvaltningen, arbetar fram ett
strategiskt långsiktigt förslag gällande kompetensutveckling av medarbetare som inte har formell utbildning för tjänsten utifrån medarbetarnas
språkkunskaper och utbildningsbakgrund. Hur kan kommunen nyttja yrkestrappan genom Lappland lärcentra för att stärka medarbetarna kompetens?
att personalenheten får i uppdrag att upphandla ett ramavtal gällande
tjänster för kontinuerligt chefsutbildning för nya chefer samt möjlighet till
vidareutbildning för chefer i deras ledarskap. Personalenheten ansvarar
för kravspecifikationen i samråd med förvaltningen, samt
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Information avseende gemensam utskrivning från slutenvården
Sn/2018:90 - 772
Socialnämnden beslutar
att anta Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell
plan, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
From 2018.01.01 trädde ”lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso-och sjukvårdvård (SFS 2017:612)” i kraft.
I Norrbotten har framtagits, med representanter från region Norrbotten
och Norrbottens kommuner. ”Gemensamma riktlinjer för samverkan –
Samordnad individuell plan”.
Riktlinjen ger stöd för samverkan mellan huvudmän vid utskrivning från
slutenvård och vid samordnad individuell plan i öppen hälso och sjukvård
och socialtjänst.
I samband med den nya lagen har ett nytt IT-stöd Lifecare införts för
information mellan huvudmännen.
Ekonomiska konsekvenser
I och med nya lagen har antalet dagar för betalningsansvar minskat från
5 dagar till 3 dagar och kostnad/dag har ökat från 5042 kr till 7100 kr
(beloppet räknas om årligen).
I dagsläget kan vi inte redovisa kostnader för utskrivningsklara, dessa
beror till stor del för vilka resurser socialförvaltningen har vid hemtagning
från slutenvården.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell
plan, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan.
Utdragsbestyrkande
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§ 32
Socialnämndens budgetuppföljning 2018 fördjupad efter februari månad
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att godkänna den fördjupade budgetuppföljningen efter februari månad.
Ärendebeskrivning
En fördjupad budgetuppföljning med kommentarer från avdelningscheferna efter februari månad.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna den fördjupade budgetuppföljningen efter februari månad.
Underlag
1. Den fördjupade budgetuppföljningen lämnas vid sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Nya boendet Repisvaara ersätter enheter inom vård och omsorg
Sn/2017:2345 - 700
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att Repisvaara ska ersätta Servicehuset på Enen och hela enheten
Hedgården inom vård och omsorg.
Clary Persson (S), Gunnel Eriksson (S), Valborg Fältholm (S) samt
Monica Hellström (S) deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
I utredningen Framtidens äldreboende i Gällivare kommun beskrivs att
servicehusen på Hedgården samt Enen behöver byggas om i syfte att
anpassa lokalerna för att klara av dagens krav på tillgänglighet och utrymmen för våra brukare samt arbetsmiljökraven för våra medarbetare.
Allternativet enligt utredningen är att ersätta enheterna med nya lokaler.
Att bygga om servicehusen på Enen och Hedgården kommer att bli kostsamt då det är många utrymmen som måste planeras om. I utredningen
framkommer, att prognosen är att antalet personer i åldersgrupp 85 och
äldre kommer att öka. Det ger en signal om att behovet av vård- och
omsorgboende kommer att öka.
Utredaren vill därmed att våra Enheter inom vård och omsorg servicehuset på Enen samt hela Hedgården ska ersättas av Repisvaara.
Processen med hemtagningsteam och trygghetsboende för medborgare
påbörjas så att förutsättning finns för denna omstrukturering.
Ekonomiska konsekvenser
Flyttkostnader för två enheter, där ingår vikariekostnader, kostnader för
flyttfirma samt kostnad för städning av de enheter som vård och omsorg
flyttar ifrån.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Repisvaara ska ersätta Servicehuset på Enen och hela enheten
Hedgården inom vård och omsorg.
Underlag
1. Framtidens äldreboende i Gällivare Kommun.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Clary Persson (S), Gunnel Eriksson (S), Valborg Fältholm (S) samt
Monica Hellström (S) yrkar
att återremittera ärendet.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar med instämmande av Katinka Sundqvist
Apelqvist (V), Dagmar Nyman (MP) samt Bror Wennström (MaV)
att Repisvaara ska ersätta Servicehuset på Enen och hela enheten
Hedgården inom vård och omsorg.
Propositionsordning
Ordförande ställer Clary Persson m.fl. förslag mot Marina Eriksson m.fl.
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Marina Eriksson m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport inom äldreomsorgen i Gällivare
kommun
Sn/2017:2128 - 0072
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen ett omedelbart uppdrag att se över genomförda
förändringar av arbetstider och schemaläggning i samarbete /dialog
med medarbetarna på vård- och omsorgsboenden och även ta
Arbetsmiljöverkets synpunkter i beaktande,
att socialnämnden får återkoppling på genomförda åtgärder enligt
Arbetsmiljöverkets inspektion, samt
att medarbetarna får information om att förändringsarbete av arbetstider
och schemaläggning ska påbörjas.
Ärendebeskrivning
Inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket avseende inspektion inom
äldreomsorgen i Gällivare kommun har inkommit. Inspektionsrapporten
har gått som delgivning till socialnämnden vid sammanträdet
2018-02-15.
Vice ordförande Marina Eriksson vill ta upp rapporten som en
diskussionspunkt på sammanträdet 15 mars 2018.
Ärendet kommer upp till nämnden senast 31 maj 2018 för beslut/
antagande av upprättat svar till Arbetsmiljöverket.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Underlag
1. Arbetsmiljöverkets Inspektionsrapport.

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2018, Norrbottens kommuner
Sn/2017:2360 - 710
Socialnämnden beslutar
att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning görs årligen, med den gemensamma värdegrunden
och hjälpmedelspolicyn som underlag, för eventuella förslag till förändringar. Inför år 2018 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna
utarbetats i samverkan mellan vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget
tas fram av representanter från länets kommuner och Region Norrbotten.
Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens förskrivare
ingår inte i uppdraget.
Förslag inför 2018 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten. Tydligheten är också viktig så att ändamålsenliga
produkter upphandlas.
Standarden SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till svenskajusteringar i riktlinjerna kommer att göras från
2018.
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan
har skett vid tre möten under året. Organisationerna har inga synpunkter
på de förtydliganden som föreslås inför 2018. Dokumentet riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel 2018 publiceras på hjälpmedelsportalen.
Socialberedningen rekommenderar att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga betydande förändringar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Riktlinjerna gäller alla personer med funktionsnedsättning, även barn och
unga.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning.
Underlag
1.Följebrev från kommunförbundet 2017-12-12 där socialberedningens
protokoll 2017-11-08 finns med likaså sammanfattning av vilka förändringarna blir från 2018.
2.Hela dokumentet finns under;
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Hjalpmedelsportal/Riktlinjer-for-hjalpmedelsverksamheten2012/
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§ 36
Revisionsrapport, Beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt
remisshantering
Sn/2018:126 - 007
Socialnämnden beslutar
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om hanteringen av motioner, interpellationer, medborgarinitiativ samt remisshanteringen är ändamålsenlig. Revisorerna har i granskningen biträtts av
sakkunniga från PwC.
2018-01-15 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta ett svar på revisionsrapporten samt slutdokumentet.
Ett svar har upprättats som svar på revisorernas synpunkter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår Socialnämnden besluta
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Underlag
1. Revisionsrapport.
2. Skrivelse.
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§ 37
Revisionssvar Unga i riskzon
Sn/2018:108 - 007
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till svar till revisorerna i Gällivare kommun, samt
att socialnämnden får återkoppling halvårsvis gällande arbetet med Unga
i riskzon.
Ärendebeskrivning
Den 7 februari 2018 inkom revisorerna med en skrivelse där de, senast 1
april 2018, önskar ett svar på vilka åtgärder som vidtas av kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn, utbildning- och kulturnämnden för att
stärka det förebyggande arbetet när det gäller unga i riskzon.
Ett förslag till gemensamt svar till revisorerna har upprättats från Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn, Utbildning och Kulturnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förebyggande arbetet för unga i riskzon bör få positiva konsekvenser
för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår socialnämnden besluta
att anta förslag till svar till revisorerna i Gällivare kommun.
Underlag
1. Svar ”Unga i riskzon” till revisorerna i Gällivare kommun.
2. Revisorernas granskning ”Unga i riskzon 2018-02-07.
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att anta förslag till svar till revisorerna i Gällivare kommun, samt
att socialnämnden får återkoppling halvårsvis gällande arbetet med Unga
i riskzon.
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§ 38
Uppföljning av uppdrag som kontaktpolitiker för socialnämnden
Sn/2018:127 - 104
Socialnämnden beslutar
att kontaktpolitikeruppdraget för socialnämndens ledamöter upphör
fr.om. 2018-03-15, samt
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2016-08-18 § 115 att införa kontaktpolitikeruppdrag för socialnämndens ledamöter och att anta uppdragsbeskrivning
för kontaktpolitiker-uppdraget. Kontakpolitikeruppdraget ska enligt beslutet utvärderas senast våren 2018. Socialförvaltningen har inför utvärderingen 2017-11-02 uppmärksammat socialnämnden på att inga redovisningar inlämnats av någon av socialnämndens ledamöter i sitt kontaktpolitikeruppdrag. Med anledning av detta bör ärendet upptas till diskussion i socialnämnden för beslut om fortsättning av kontaktpolitikeruppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdomar medför ingen förändring för barn
och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. § 154 Sn 2017-11-02.
2. § 115 Sn 2016-08-18.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att kontaktpolitikeruppdraget för socialnämndens ledamöter upphör
fr.om. 2018-03-15, samt
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.
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§ 39
Utse representant till styrgrupp Samverkansprojekt SEDD
Sn/2018:58 - 701
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse ordförande i socialnämnden som politisk representant i
styrgruppen för samverkansprojekt SEDD.
Ärendebeskrivning
Förslaget från kommunstyrelsen är att styrgruppen skall bestå av förvaltningscheferna för barn- utbildning- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen samt folkhälsostrateg och projektledare från elevhälsan.
Ekonomiska konsekvenser
Arvoden vid uppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse ordförande i socialnämnden som politisk representant i
styrgruppen för samverkansprojekt SEDD.
Underlag
1. KS § 46 2018-02-19.
2. Sn § 18 2018-02-15.
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§ 40
Motion av Bror Wennström (MaV) - Utländska riskkapitalbolags inbladning
i kommunens vård-, omsorgspolitik
Sn/2017:2311 - 701
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av
Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt :2 - att säga upp avtalet med Allocate
Software dvs avtalet gällande Tim Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp
för utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och
planerandet av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Ärendebeskrivning
Malmfältens väl har genom Bror Wennström inlämnat rubricerad motion
med hemställan om att socialnämnden ska: 1. ”tacka nej till framtida
anlitande av Riskkapitalbolag i kommunens verksamhet” 2. ”Säger uppavtalet med Allocote Software” 3. ”tillsätter snarast en arbetsgrupp för
utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård och omsorgsverksamhet”
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär med stor säkerhet ökade kostnader för förvaltningen
genom bl.a. ökad ineffektivitetet. En mängd merarbete ute i verksamheterna och förvaltningen. Kommer att krävas mer personella resurser inom
administrationen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att genomföra förslaget torde ställa till kaos i dokumentation för bl.a.
handläggarna av barn och ungdomar.
Förklaringar till ställningstagandet
Svar på punkt: 1. Att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag.
Förslaget torde strida mot lagen om offentlig upphandling (LOU) som gäller i hela Europa. Risken är uppenbar att kommunen kommer att fällas i
samtliga rättsinstanser. Om kommunen ändå skulle besluta sig för att bolag som ägs helt eller delvis ägs av Riskkapitalbolag inte får bli leverantör
av tjänster eller varor är det nästan ett omöjligt uppdrag för inköpsavdelningen att identifiera ägandeförhållande i bolag för att bli godkända.
Tex risken är att alla stödsystem som finns i våra datorer har till viss del
Riskkapitalbolag som ägare. Vilka bilar kan kommunen leasa? Vilka hotell
blir godkända? Vem äger kraftbolaget som levererar el till kommunen?
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25 (34)

2018-03-15

Socialnämnden
Maten som kommunen köper in? Vem äger byggbolagen som kommunen
anlitar i Samhällsomvandlingen? Osv
Svar på punkt: 2. Att säga upp avtalet med Allocate Software dvs
avtalet gällande Time Care.
Som upplysning kan nämnas att ca hälften av landets kommuner sig av
Time Care och att de flesta övriga kommuner har andra liknande system.
Time Care är ett stödsystem för personalplanering precis som Life Care,
Word, Windows, Excel, Outlook är stödsystem för andra arbetsuppgifter.
Det torde vara ett missförstånd att tro Time Care är problemet fastän det
är enbart ett stödsystem. Det är alltid hur man använder stödsystemen i
stödsystemet i sig.
Svar på punkt: 3. Tillsätt snarast en arbetsgrupp för utarbetande
av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet av
kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Förslaget är en bra idé. Däremot är förslaget om hur och vilka som ska
delta i arbetsgruppen tveksamt eftersom gruppen föreslås bestå av en
blandning av politiker, tjänstemän och representanter från vård- och
hemtjänstpersonal. Gruppsammansättningen är ”otraditionell” och inte
lämplig.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av
Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt :2 - att säga upp avtalet med Allocate
Software dvs avtalet gällande Tim Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för
utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Underlag
1. Motion från Bror Wennström, Malmfältens Väl:
Utländska riskkapitalbolags inblandning i kommunens
vård- omsorgspolitik.
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Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar
att bifalla motionen.
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av
Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt :2 - att säga upp avtalet med Allocate
Software dvs avtalet gällande Tim Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för
utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Katinka Sundqvist
Apelqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.
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§ 41
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11 - 700
Socialnämnden beslutar
att förvaltningschefen redovisar sjuktalen kvartalsvis, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokalnivå vid socialnämndens sammanträde.
Förvaltningschef Annette Viksten Åhl informerar följande vid dagens
sammanträde;
-Utskrivningsklara/hur många dagar har vi betalat till regionen för
utskrivningsklara
-Nya tjänster inom socialförvaltningen
-Sjuktalen totalt inom socialförvaltningen
-Redovisning av policy för mobilanvändandet
-Uppdrag till FC att ta fram en handlingsplan gällande att förbättra
socialförvaltningen som attraktiv arbetsgivare samt i stöd till chefer.
-Uppdrag till FC att redovisa rutinerna för socialjouren under helger/
storhelger, samt att redovisa hur socialjouren säkerställs under vardagar
vid t.ex. utbildning.
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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Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar
att förvaltningschefen redovisar sjuktalen kvartalsvis, samt
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har
beslutat i enlighet med Bror Wennströms förslag.
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§ 42
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.
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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§ 43
De kommunala råden 2018
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.
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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§ 44
Kurser, konferenser och återkoppling 2018
Sn/2018:14 - 027
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling
av dessa.
Vid dagens sammanträde finns ingen information.
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§ 45
Delgivningar 2018
Sn/2017:2228 - 049,Sn/2017:2328 - 700,Sn/2018:137 023,Sn/2018:138 - 001,Sn/2018:15 - 700
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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§ 46
Anmälda delegationsbeslut 2018
Sn/2018:16 - 002
Socialnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
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
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Underlag
1. Rapport.
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§ 47
Ärendeuppföljningslista 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.
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