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§ 83
Redovisning av verksamhet familjerådgivning
Sn/2017:2349 - 756
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer (SoL 5:3). Varje kommun
skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller
annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som
begär det (SoL 5:3). Gällivare kommun har sedan ett flertal år haft en
”Samtalsbyrå med familjerådgivning” och verksamheten utförde även
andra samtal vid behov, förutom familjerådgivning. Under 2017 så
ändrades innehållet till att verksamheten enbart tillhandahåller
familjerådgivningssamtal, vilket är skyldigheten enligt lag.
Vid nämndsammanträdet redovisar familjerådgivaren muntligt
och skriftligt om arbetssättet och verksamheten familjerådgivning.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta redovisning av verksamhet familjerådgivning.
Underlag
1. Redovisning.
2. Snau §42 Redovisning av verksamhet familjerådgivning.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 84
Redovisning av samverkansprojekt SEDD
Sn/2018:136 - 759
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Barn, utbildning och kulturnämnden och Socialnämnden fattade beslut
2017-03-21 respektive 2017-04-20 om att inlämna en gemensam
an-sökan om sociala investeringsmedel för samverkansprojektet ”SEDD”
perioden 2017-2019. Kommunstyrelsen fattade 2017-09-25 beslut om
att anta samverkansprojektet perioden 2018-2020. Barn-utbildning och
kulturförvaltningen är projektägare med utsedd projektledare i Elevhälsan. Projektet ”SEDD” avser att etablera goda samverkansformer
mellan Socialförvaltningen och Barn utbildning och Kulturförvaltningen
för barnets bästa. Syftet är att elever med problematisk skolfrånvaro
skall tillbaka till skolan och att föräldrastödet i kommunen skall utökas.
Dessa båda områden, skolan och familjen, är de två viktigaste skyddande
områdena för att barn och ungdomar inte skall hamna i ett utanförskap.
Vid nämndsmötet redovisar enhetschef för Biståndsenheten samt representant från Elevhälsan gemensamt om arbetet i projektet ”SEDD”, som
påbörjats i januari 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
anta redovisningen och lägga den till handlingarna
Underlag
1. Sn §37 Revisionssvar Unga i riskzon.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 85
Redovisning av lagen om stödboende, samt om särskilda skäl för att
placera barn i åldrarna 16-17 år i stödboende.
Sn/2018:130 - 751
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Stödboende infördes år 2016 som ett alternativ till familjehem och HVB.
Det är en enklare form av boendeplacering inom Socialtjänsten för barn
och unga mellan 16-20 år. Barn som inte har fyllt 18 år får placeras i ett
stödboende bara om det finns särskilda skäl. Stödboende innebär ett mer
självständigt boende än HVB där barnet eller den unge bor i en lägenhet,
studentkorridor eller liknande. Det egna boendet innebär att barnet eller
den unge har huvudansvar för hushållssysslorna och ska klara av sitt liv
på egen hand, det vill säga studera eller arbeta, hantera sin ekonomi och
ha ett socialt nätverk. Barnen som placeras i stödboende är socialt fungerande och har endast ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna
och självständiga att en familjehemsplacering inte är lämplig. Det krävs
en individuell bedömning av den unges behov av stödboende. Stödet
skall vara anpassat efter den unges behov och kan exempelvis innefatta
samtal, stöd i kontakt med myndigheter samt tillsyn i det egna boendet.
Den huvudsakliga uppgiften är att stödja ungdomarna och se till att de
har en trygg och säker plats.
Vid nämndsmötet redovisas om de individuella bedömningarna som görs
vid beslut om stödboende, för ungdomar under 18 år. Samt om särskilda
skäl vid bedömningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta redovisningen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. Snau §44 Redovisning av lagen om stödboende, samt om särskilda
skäl för att placera barn i åldrarna 16-17 år i stödboende.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 86
Redovisning av samarbetet med kvinnojouren Nike
Sn/2018:129 - 700
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Biståndsenheten och Kvinnojouren Nike har sedan tidigare haft regelbundna samverkansmöten i en omfattning av cirka 6 gånger/år. I Socialnämnd 2017-05-05 redovisade avdelning för Bistånd en handlingsplan för
ett utökat samarbete med Nike och utifrån planen så initierade avdelningschef till ett samverkansmöte som ägde rum 2017-05-17.
Närvarande var två representanter från Nike, enhetschef och avdelningschef. Vid mötet gjordes en nulägesbeskrivning samt att en planering för
samverkan upprättades. Ett fortsättningsmöte mellan ledning för Bistånd
och Nike skedde i september månad. Vid mötet gjordes en mer detaljerad planering avseende samverkan.
Vid nämndsmötet redovisas om planeringen av och samarbetet mellan
Biståndsenheten och Nike.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att
anta redovisningen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. Snau §43 Redovisning av samarbetet med kvinnojouren Nike.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 87
Riktlinjer Social förtur/Övergångskontrakt
Sn/2018:244 - 750
Socialnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till socialnämndens sammanträde 30 augusti 2018.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar avseende nuvarande riktlinjer för social
förtur/övergångskontrakt.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Redovisningen har inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga ärendet med godkännande till
handlingarna.
Underlag
1. Riktlinjer.
2. Snau §57 Riktlinjer Social förtur/Övergångskontrakt.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 88
Redovisning av arbetsmiljöprojekt vid Forsgläntans vård- och omsorgsboende
Sn/2018:133 - 026
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga ärendet med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Adviva har på uppdrag av Socialförvaltningen utfört en arbetsmiljökartläggning på Vård och Omsorgsboendet Forsgläntan
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga ärendet med godkännande till
handlingarna.
Underlag
1. Rapport.
2. Arbetsmiljökartläggning.
3. Snau §46 Redovisning av arbetsmiljöprojekt vid Forsgläntans vårdoch omsorgsboende.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 89
Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport inom äldreomsorgen i Gällivare
kommun
Sn/2017:2128 - 0072
Socialnämnden beslutar
att anta svaret till Arbetsmiljöverket,
att förvaltningen redovisar till Socialnämnden åtgärder för att säkerställa
att processer, rutiner och checklistor är kända och efterföljs i verksamheterna,
att förvaltningen redovisar till Socialnämnden åtgärder för revidering
gällande oklarheter samt lagrum vid avvikelser i SoL och HSL,
att förvaltningen redovisar åtgärder med att säkerställa medarbetarnas
delaktighet samt ökad dialog inför förändringsarbete på arbetsplatsnivå,
arbetstider samt schemaläggning,
att förvaltningen redovisar åtgärder för uppföljning av genomförda förändringar av arbetstider och schemaläggning i samarbete/dialog med
medarbetarna på vård-och omsorgsboenden,
att förvaltningen redovisar rutiner för att säkerställa arbetstagare och
skyddsombud medverkar vid undersökningar och riskbedömningar samt
huvudskyddsombudets medverkan vid upprättande av riskanalys samt
uppföljningar,
att arbetet med ovanstående åtgärder redovisas till Socialnämnden i
oktober 2018.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen genomfört tillsyn av
några enheter inom Avdelningen Vård och Omsorg samt Avdelningen för
hemvård. Syftet med tillsynen är att få arbetsgivaren att ha ett fungerande förebyggande och genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete
samt att de vidtar åtgärder för att skapa hållbara arbetsförhållanden med
minskad ohälsa och skador hos både kvinnor och män i sina verksamheter.
Socialförvaltningen har i sin utredning bifogat bilagor som beskriver
rutiner, checklistor, men även utförda riskanalyser samt beskrivning
av arbetssätt.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta svaret till Arbetsmiljöverket.
Underlag
1. Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport.
2. Utredning.
3. Bilagor 1-39 som beskriver rutiner, arbetssätt samt riskanalyser.
4. Snau §45 Tillsyn avseende arbetsmiljö av enheter inom
äldreomsorgen – Arbetsmiljöverket.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att anta svaret till Arbetsmiljöverket,
att förvaltningen redovisar till Socialnämnden åtgärder för att säkerställa
att processer, rutiner och checklistor är kända och efterföljs i verksamheterna,
att förvaltningen redovisar till Socialnämnden åtgärder för revidering
gällande oklarheter samt lagrum vid avvikelser i SoL och HSL,
att förvaltningen redovisar åtgärder med att säkerställa medarbetarnas
delaktighet samt ökad dialog inför förändringsarbete på arbetsplatsnivå,
arbetstider samt schemaläggning,
att förvaltningen redovisar åtgärder för uppföljning av genomförda förändringar av arbetstider och schemaläggning i samarbete/dialog med
medarbetarna på vård-och omsorgsboenden,
att förvaltningen redovisar rutiner för att säkerställa arbetstagare och
skyddsombud medverkar vid undersökningar och riskbedömningar samt
huvudskyddsombudets medverkan vid upprättande av riskanalys samt
uppföljningar,
att arbetet med ovanstående åtgärder redovisas till Socialnämnden i
oktober 2018.

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

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 90
Redovisning av utredning av kostorganisation inom socialförvaltningen
Sn/2018:27 - 001
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,
att delge kommunstyrelsen denna utredning angående kostorganisationens placering, samt
att kommunstyrelsen beaktar denna utredning vid organisationsöversynen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2017-11-02 § 151 gett i uppdrag till socialförvaltningen att se över förvaltningens kostorganisation och framtida organisatoriska placering. Socialförvaltningen har lämnat uppdraget till nämndoch utredningsenheten.
Nuläget inom förvaltningen är att vård- och omsorgsboendena Enen,
Hedgården och Forsgläntan har egna kök med personal. Enhetscheferna
på dessa enheter är ansvariga för köken på respektive enhet men uppfattningen från förvaltningen är att enhetscheferna inte har den kunskap
som man bör ha inför uppdraget.
I samtal med enhetschefer och kostchef framförs att det optimala skulle
vara en gemensam kostorganisation för kommunen. Alla kommunens kök
skulle vara under samma enhet med samma chef.
Ekonomiska konsekvenser
Om man överför tjänster från socialförvaltningens kostorganisationer till
annan förvaltning bör resurserna i form av budget för tjänsterna följa
med till annan förvaltning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Underlag
1. Utredning av kostorganisation inom socialförvaltningen.
2. Sn §151 Uppdrag åt förvaltningen att se över kostorganisationen inom
förvaltningen.
3. Snau §56 Redovisning av utredning av kostorganisation inom social
förvaltningen.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,
att delge kommunstyrelsen denna utredning angående kostorganisationens placering, samt
att kommunstyrelsen beaktar denna utredning vid organisationsöversynen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marina Erikssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Marina Erikssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 91
Tillämpningen av AID koder inom Vård och Omsorg
Sn/2018:237 - 023
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att tillämpningen av
AID-koder inom vård- och omsorg är kända och efterföljs i verksamheterna.
Ärendebeskrivning
I samband med lönekartläggningen 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.
Socialförvaltningen har nu sett över om vi använder oss av registerring
av titlar och AID koder. Där framkommer det att vi följer SKL:s förändringar. Personalenheten har gått igenom vilka titlar vi har samt vad vi
ska använda för titlar/AID- koder. Personalenheten har även tagit fram
ett informationsmaterial till alla chefer på socialförvaltningen
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Tillämpningen av AID koder inom Vård och Omsorg.
2. Sn §29 Redovisning av kriterier för tillsvidareanställd vårdomsorgspersonal inom socialförvaltning.
3. Snau §58 Tillämpningen av AID koder inom Vård och Omsorg.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att tillämpningen av
AID-koder inom vård- och omsorg är kända och efterföljs i verksamheterna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i
enlighet med Iris Dimitris förslag.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 92
Tillsynsplan 2018
Sn/2018:182 - 0072
Socialnämnden beslutar
att anta upprättat förslag till tillsynsplan enligt tobakslagen och alkohollagen för 2018.
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med polismyndigheten
ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel
med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in
till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polismyndigheten, har även
tillsynsansvaret enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunen har också tillsynsansvaret över rökfria miljöer exempelvis
krogar, restauranger samt skolgårdar och andra platser där barn och
unga vistas.
Socialnämnden är den nämnd i Gällivare kommun som är ansvarig att
utöva tillsyn enligt alkoholagen och tobakslagen. Detta innebär sammanfattningsvis att man skall
Utöva
Utöva
Utöva
Utöva

tillsyn
tillsyn
tillsyn
tillsyn

över
över
över
över

restauranger o krogar med serveringstillstånd.
alla försäljningsställen som har folköl.
alla försäljningsställen som har tobak.
skolgårdar och andra rökfria miljöer enligt tobakslagen.

Tillsynsarbetet inom alkohol- och tobakslagen inom Gällivare kommun
kommer under 2018 att prioritera följande områden.
I Alkohollagen:
Tillsyn av krogar och restauranger med serveringstillstånd, minst en gång
under året. Serveringställen som har nöjesutbud minst två gånger under
året.
En samordnad tillsyn med polis minst två gånger per år på de serveringställen som har nöjesutbud.
En samordnad tillsyn med miljökontorets inspektörer minst en gång per
år på ställen som har nöjesutbud.
En samordnad minst en gång per år med räddningstjänsten
En samordnad tillsyn med skatteverket var annat år. Inte detta år.
Tillsynen av försäljningsställen för folköl kommer prioriteras enligt
nedan;
Alla försäljningsställen kommer besökas minst en gång under året.
Tillsynen av Tobak kommer prioriteras enligt nedan.
Alla försäljningsställen kommer besökas en gång under året.
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Alla högstadieskolor i kommunen kommer besökas en gång under året
för tillsyn. Förskolor och lågstadieskolor kommer besökas vart annat år.
Innevarande år;
Alla krogar o restauranger skall tillsynas för att säkerställa att tobakslagen regler för rökfria miljöer efterlevs.
En första kartläggning för vilka andra rökfria utomhusmiljöer som
kommunen ansvarar för samt planera tillsynsbesök vid dessa.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ändrade ekonomiska konsekvenser mot budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En bra strukturerad tillsyn i samverkan med många andra myndigheter
stärker det förebyggande sociala arbetet rent generellt och kan ha goda
effekter för barn och unga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta upprättat förslag till tillsynsplan enligt tobakslagen och alkohollagen för 2018.
Underlag
1. Snau §48 Tillsynsplan 2018.
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§ 93
Svar på skrivelse angående fortsatt daglig verksamhet för äldre
Sn/2017:2264 - 733
Socialnämnden beslutar
att anta svar på skrivelsen och lägga ärendet den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inkom skrivelse från FUB Malmberget – Gällivare angående fortsatt daglig verksamhet för personer med funktionshinder som ingår i målgruppen
LSS efter att de har fyllt 67 år.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta
att anta svar på skrivelsen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. Svar på skrivelse.
2. Skrivelse från Gällivare Malmbergets FUB.
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§ 94
Redovisning av tidsplan avveckling av avdelningen kvalitetssäkring och
bemanning
Sn/2017:2338 - 001
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den 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 1 750 000 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 1 750 000 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.
Utredningen om var bemanningsenheten ska placeras är färdig och den
slutsats man kommer fram till är att efter genomgång av behovet hos de
tre förvaltningar som i Lena Rydin Hanssons utredning skulle kunna ingå i
en kommungemensam bemanningsenhet (socialförvaltningen, barnUtdragsbestyrkande
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utbildning- och kulturförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen)
dras slutsatsen att det saknas förutsättningar för att gå vidare med att
genomföra den aktivitetsplan som beslutades 170327 av Kommunstyrelsen, där målet var att etablera en kommungemensam bemanningsenhet. Detta pga. att det endast är socialförvaltningen som uppvisar ett
tydligt behov av en central bemanningsenhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser i nuläget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till
handlingarna.
Underlag
1.Utredning kommungemensam bemanningsenhet.
2. Snau §47 Redovisning av tidsplan avveckling av avdelningen kvalitetssäkring och bemanning.
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§ 95
Omorganisation av avdelning kvalitetssäkring och bemanning
Sn/2018:256 - 001
Socialnämnden beslutar
att avveckla avdelningen för kvalitetssäkring och bemanningen och
implementera de arbets-uppgifter/funktioner som finns inom avdelningen
för kvalité och bemanning i socialförvaltningens organisation, samt
att förvaltningschefen får i uppdrag att återkommande hålla nämnden
underrättad om processen med implementering av arbetsuppgifter/
funktioner inom socialförvaltningen samt hur effektiviseringskrav på
1, 75 mkr uppnås.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 170327 att fastställa den aktivitetsplan
gällande Gemensam bemanningsenhet för vikariat och pooltjänster i
Gällivare kommun, som tagits fram av kommunchef.
Uppdraget att vidare utreda en Gemensam bemanningsenhet gavs till
Personalchef som tagit hjälp av Nämnd- och utredningsenheten.
Utredningen genomfördes av Eva Gidblom utredare på KLK nämnd och
utredningsenheten. Den blev färdig 2018-03-12.
Efter genomgång av behovet hos de tre förvaltningar som i Lena Rydin
Hanssons utredning skulle kunna ingå i en kommungemensam bemanningsenhet (socialförvaltningen, barn- utbildning- och kulturförvaltningen
samt service- och teknikförvaltningen) dras slutsatsen att det saknas förutsättningar för att gå vidare med att genomföra den aktivitetsplan som
beslutades 170327 av Kommunstyrelsen, där målet var att etablera en
kommungemensam bemanningsenhet. Detta pga. att det endast är socialförvaltningen som uppvisar ett tydligt behov av en central bemanningsenhet.
Ekonomiska konsekvenser
Kan komma att få en viss besparing men inte så stor då funktionerna/arbetsuppgifterna kommer att finnas kvar på socialförvaltningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att avveckla avdelningen för kvalitetssäkring och bemanningen och
implementera de arbets-uppgifter/funktioner som finns inom avdelningen
för kvalité och bemanning i socialförvaltningens organisation.
Underlag
1. Utredningen kommungemensam bemanningsenhet.
2. Ksau §120 Avrapportering utredning gemensam
poolvakans/ bemanningsenhet.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att avveckla avdelningen för kvalitetssäkring och bemanningen och
implementera de arbets-uppgifter/funktioner som finns inom avdelningen
för kvalité och bemanning i socialförvaltningens organisation, samt
att förvaltningschefen får i uppdrag att återkommande hålla nämnden
underrättad om processen med implementering av arbetsuppgifter/funktioner inom socialförvaltningen samt hur effektiviseringskrav på
1, 75 mkr uppnås.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i
enlighet med Iris Dimitris förslag.
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§ 96
Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning 2018 efter april mån
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att godkänna den fördjupade budgetuppföljningen efter april månad,
att socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram en
åtgärdsplan gällande ofinansierade tjänster inom Resursenhet 7043,
och övrig ofinansierad bemanning utanför ram,
att omedelbart påbörja arbetet med att avsluta de tjänster som är
överutlagda, dvs ofinansierade, i samverkan med facken samt att en
risk- och konsekvensanalys tas fram,
att socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att säkerställa att
rutiner och regelverk är kända och efterföljs inom förvaltningen,
att en redovisning av ovanstående åtgärdsplan samt en fördjupad budgetuppföljning utifrån prognos -7 miljoner helår redovisas vid sammanträdet 30 augusti 2018,
att förvaltningen vid extrasammanträdet 19/6 redovisar olika alternativ
och konsekvensanalyser till effektivisering enligt förslag till Budget 20192021,
att invänta Kommunstyrelsens beslut den 11/6 angående exakta
beloppet på effektivisering inom Socialnämnden,
att socialnämnden ger i uppdrag åt presidiet, förvaltningschefen samt
ekonomen att förändra redovisning av budget för att få en tydligare bild
av resultatet för att kunna följa utvecklingen, samt
att ärendet och dess handläggning lämnas till revisionen för beaktande
som ett eventuellt granskningsärende.
Ärendebeskrivning
En fördjupad budgetuppföljning med kommentarer från avdelningscheferna efter april månad.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas vid sammanträdet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna den fördjupade budgetuppföljningen efter april månad.
Underlag
1. Den fördjupade budgetuppföljningen.
Yrkande 1
Marina Eriksson (M) yrkar
att socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram en
åtgärdsplan gällande ofinansierade tjänster inom Resursenhet 7043, och
övrig ofinansierad bemanning utanför ram,
att omedelbart påbörja arbetet med att avsluta de tjänster som är
överutlagda, dvs ofinansierade, i samverkan med facken samt att en riskoch konsekvensanalys tas fram,
att socialnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att säkerställa att
rutiner och regelverk är kända och efterföljs inom förvaltningen,
att en redovisning av ovanstående åtgärdsplan samt en fördjupad budgetuppföljning utifrån prognos -7 miljoner helår redovisas vid sammanträdet 30 augusti 2018,
att förvaltningen vid extrasammanträdet 19/6 redovisar olika alternativ
och konsekvensanalyser till effektivisering enligt förslag till Budget 20192021,
att invänta Kommunstyrelsens beslut den 11/6 angående exakta
beloppet på effektivisering inom Socialnämnden,
att socialnämnden ger i uppdrag åt presidiet, förvaltningschefen samt
ekonomen att förändra redovisning av budget för att få en tydligare bild
av resultatet för att kunna följa utvecklingen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marina Erikssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har
beslutat i enlighet med Marina Erikssons förslag.
Yrkande 2
Bror Wennström (MaV) yrkar
att ärendet och dess handläggning lämnas till revisionen för beaktande
som ett eventuellt granskningsärende.
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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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§ 97
Ansökan om kommunalt bidrag - Norrskens-Teamet
Sn/2018:249 - 805
Socialnämnden beslutar
att medel om 10 000 kr utbetalas till Norrskens Teamet från konto
702/571 Bidrag sociala föreningar.
Ärendebeskrivning
Föreningen Norrskens Teamet är en nystartad förening som har börjat
nattvandra i samhället under Fre. – lör. kväll/natt. Det gör man för att
försöka skapa större trygghet i samhället och finnas som ett direkt stöd
för unga under kvällar o nätter. Målet att minska droganvändning bland
unga och minska eventuella skadegörelser.
Föreningen har en målsättning att utöka nattvandringarna till att också
omfatta vardagskvällar/nätter. Föreningen ansöker om medel till annonsering/reklam för att få fler vuxna att engagera sig. Föreningen vill också
kunna erbjuda unga ex. fika under sina nattvandringar. Även andra aktiviteter kan bli aktuella som exempelvis grillkvällar och liknande. Det finns
också ett behov att köpa in fler västar till nya medlemmar.
Ekonomiska konsekvenser
Nystartade föreningar har alltid behov av medel vid uppstarten för att
komma igång med sina aktiviteter och etablering. Om SN inte beviljar
medel för föreningen kan det försvåra uppstarten. Det finns avsatta
medel i socialnämndens budget som täcker ansökan.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det behövs engagerade vuxna som stöd för våra barn o unga, särskilt i
det offentliga rummet, exempelvis. i samhället och i andra ungdomsmiljöer. Just sena kvällar och nätter är bristen på vuxna många gånger
stor i dessa miljöer.
Detta gör att det särskilt för vilsna barn och unga får negativa
konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att medel om 10 000 kr utbetalas till Norrskens Teamet från konto
702/571 Bidrag sociala föreningar.
Underlag
1. Ansökan.
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§ 98
Avskrivningar av kundfordringar
Sn/2018:219 - 049
Socialnämnden beslutar
att avskriva kundfordringar på 85 429 kr.
Ärendebeskrivning
Ett antal kundfordringar avskrivs pga att gäldenärerna är avlidna.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala beloppet uppgår till 85 429 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att avskriva kundfordringar på 85 429 kr.
Underlag
1. Sammanställning bilaga 1.
2. Sammanställning bilaga 2.
3. Snau §55 Avskrivningar av kundfordringar.
Yrkande
Bror Wennström (MaV) yrkar
att avskriva kundfordringar på 85 429 kr.
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§ 99
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11 - 700
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;
-vårdköer
-säboköer
-utskrivningsklara
-sjuktal (redovisas kvartalsvis)
-tillsättning av tjänster
-personalomsättning
-strategiska uppdraget 6.0
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen tillsammans med
MAS Ingela Öhman om HSL inför sommaren och hösten 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.
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§ 100
Information om samhällsomvandlingen 2018
Sn/2018:12 - 700
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet ges aktuell information om samhällsomvandlingen
av förvaltningschefen.
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.
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§ 101
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.
Iris Dimitri (V) har deltagit vid KPR 2018-05-18.
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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§ 102
Kurser, konferenser samt återkoppling
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 att ge.
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§ 103
Delgivningar 2018
Sn/2018:15 - 700,Sn/2018:222 - 0072,Sn/2018:242 0072,Sn/2018:250 - 0072,Sn/2018:251 - 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
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport.
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§ 104
Anmälda Delegationsbeslut
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. Ned- och avskrivningar.
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§ 105
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.
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