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Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 2,
Tisdag 19 juni 2018, kl. 14:00 – 17:00
Ajournering kl.16:20-16:30
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Socialnämnden
§ 106
Redovisning av alternativ och konsekvensanalyser till effektivisering
enligt lagda förslag till budget 2019-2021
Sn/2018:325 - 042
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden vid sammanträdet 30 augusti 2018 får en mer ingående redovisning med alternativa risk- och konsekvensanalyser, samt
att godkänna handlingarna och tacka för redovisningen.
Ärendebeskrivning
Förslag till alternativa effektiviseringar inför budgeten 2019-2021.
Avveckla Enen servicehuset
Lokalkostnader ca 4 miljoner kronor.
Matkostnader ca 900 000 Kronor.
Övrig drift ca ca 1,5 mkr, ingår, drift, Samhall, inkontinens m.m.
Inget spar på personalkostnader då de behöver fördelas ut till andra enheter.
Minska antalet boendeplatser från 85 till 70 på Repisvaara
Utgår vi från senaste KPB resultatet så kostar en boendeplats 2 105
kr/dygn, vilket blir en årskostnad på 768 tkr/plats. Minskar vi då antalet
boendeplatser med 15, blir beloppet ca 11,5 mkr. (personalkostnaderna
kan vi inte räkna med då de behöver fördelas ut till andra enheter).
Minskas antalet boendeplatser måste man samtidigt arbeta med att ha
alternativa vård och omsorgbehov så vi kan trygga medborganarnas omvårdnadsbehov.
Anhörigcenter
Kostar idag totalt ca 1 mkr, 1,75 tj personal samt lite drift.
Föreningsbidrag
Vi betalar ut 1 mkr i föreningsbidrag.
Ekonomiska konsekvenser
Minska kostnaderna inom socialförvaltningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna handlingarna och tacka för redovisningen.
Underlag
1. Ekonomiska beräkningar från socialförvaltningens ekonom.
2. § 96 SN 2018-05-31.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)
att socialnämnden vid sammanträdet 30 augusti 2018 får en mer ingående redovisning med alternativa risk- och konsekvensanalyser, samt
att godkänna handlingarna och tacka för redovisningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris och Steve Ärlebrands förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris och Steve Ärlebrands
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 107
Avveckling av servicehus Enen
Sn/2018:271 - 735
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete och tidsplanering för
avveckling av Servicehus Enen,
att platser under avvecklingstiden nyttjas till avlastnings-/
korttidsplatser,
att förvaltningschefen återkopplar hur arbetet går vid varje nämndsmöte
under punkten förvaltningschefens rapport, samt
att tacka för redovisningen.
Ärendebeskrivning
Med rådande budgetläge samt att lokalerna på servicehuset Enen inte är
anpassade för vård och omsorgsboende. Vi har arbetsmiljöbrister på servicehuset Enen och det behövs ombyggnationer för nå en bra arbetsmiljö
för våra medarbetare.
Att minska antalet boendeplatser inom vård och omsorg kommer att behöva ett samtida utvecklingsarbete med hemsjukvården och hemtagningsteam.
Att avveckla Enen serviceboende skulle utmynna i långsiktigt minskade
kostnader för socialförvaltningen.
Lokalkostnader ca 4 miljoner kronor.
Matkostnader ca 900 000 Kronor.
Övrig drift ca ca 1,5 mkr, ingår, drift, Samhall, inkontinens m.m.
Inget spar på personalkostnader då de behöver fördelas ut till andra enheter.
Ekonomiska konsekvenser
Långsiktigt minskade kostnader för socialförvaltningen. En del minskade
kostnader kan komma direkt, men i det långsiktiga perspektivet kommer
kostnaderna att minska
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Underlag
1. Ekonomiska beräkningar från socialförvaltningens ekonom.
2. § 33 SN 2018-03-15.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete och tidsplanering för
avveckling av Servicehus Enen,
att platser under avvecklingstiden nyttjas till avlastnings/korttidsplatser,
att förvaltningschefen återkopplar hur arbetet går vid varje nämndsmöte
under punkten förvaltningschefens rapport, samt
att tacka för redovisningen.
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
§ 108
Nya boendet Repisvaara ersätter enheter inom vård och omsorg
Sn/2018:270 - 734
Socialnämnden beslutar
att nya vård- och omsorgsboendet ska byggas på Repisvaara med
85 platser.
Reservation
Steve Ärlebrand (S), Valborg Fältholm (S), Clary Persson (S) samt
Monica Hellström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
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 omsorgsboende kommer att öka.
Det finns olika allternativa lösningar över vilka enheter avdelningar som
skulle kunna flyttas över till nya boendet Repisvaara.
1. Att flytta Enen gruppboende samt Enen servicehuset samt Hedgården
till Repisvaara. Om man bygger som förslaget är i dag 85 nya boendeplatser så kommer antalet boendeplatser att minska med 28+2 (två
par lägenheter i servicehuset Enen).
2. Att flytta Enen servicehuset samt hela Hedgården och då utökar man
antalet boende plaster med 20 st – 2 (två par lägenheter i servicehuset Enen).
Ekonomiska konsekvenser
Att utöka antalet boendeplatser kommer att ge utökande kostnader. Att
välja att minska antalet boendeplatser ger en minskning av kostnaderna.
Minskas antalet boendeplatser behöver annan vårdform i hemmet utvecklas i form av hemsjukvård/hemtagningsteam.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna handlingarna och tacka för redovisningen.
Underlag
1. Framtidens äldreboende i Gällivare Kommun.
Yrkande 1
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att nya vård- och omsorgsboendet ska byggas på Repisvaara med
85 platser.
Yrkande 2
Steve Ärlebrand (S) yrkar
att avslå placering av nytt äldreboende på Repisvaara, samt
att placering av nytt äldreboende blir på en mer central plats i Gällivare.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 109
Åtgärdsplan avseende ofinansierade tjänster
Sn/2018:326 - 022
Socialnämnden beslutar
att hemställa hos Kommunstyrelsen att ta i beaktande nu gällande effektiviseringskrav på 5,7 miljoner kronor. Socialnämnden vill slutföra implementeringen av strategiska uppdraget 6.0, därför är 2 av de ofinansierade tjänsterna nödvändiga för att säkerställa kompetensen inom socialförvaltningen, samt
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att socialnämnden undantas effektiviseringskravet motsvarande dessa 2
ofinansierade tjänster.
Ärendebeskrivning
I samband med strategiska uppdraget 6.0 tidsplanerings försenades och
man såg sig tvungen att ”sakta in tempot” i implementeringen av TES,
så uppstod en övertalighet inom ”resursenheten”. Den långsiktiga planeringen är att tjänsterna inom resursenheten kommer att ersätta vakanta
tjänster inom hemtjänsten när TES implementeras i verksamheterna.
Ekonomiska konsekvenser
Ökade personalkostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta
att hemställa hos Kommunstyrelsen att ta i beaktande nu gällande
effektiviseringskrav på 5,7 miljoner kronor. Socialnämnden vill slutföra
implementeringen av strategiska uppdraget 6.0, därför är 2 av de ofinansierade tjänsterna nödvändiga för att säkerställa kompetensen inom
socialförvaltningen.
Underlag
1. Planeringen för strategiska uppdraget 6.0.
2. § 96 SN 2018-05-31.
3. § 64 Snau 2018-06-19.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)
att hemställa hos Kommunstyrelsen att ta i beaktande nu gällande
effektiviseringskrav på 5,7 miljoner kronor. Socialnämnden vill slutföra
implementeringen av strategiska uppdraget 6.0, därför är 2 av de
ofinansierade tjänsterna nödvändiga för att säkerställa kompetensen
inom socialförvaltningen, samt
att socialnämnden undantas effektiviseringskravet motsvarande dessa 2
ofinansierade tjänster.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris och Steve Ärlebrands förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå Kommunstyrelsen i enlighet med
Iris Dimitris och Steve Ärlebrands förslag.

Utdragsbestyrkande

