SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,
Torsdag 30 augusti 2018 kl. 10:00 – 18:10

Utses att justera

Clary Persson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-09-04, kl. 08:15

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

________________________
Anneli Silverhav
________________________
Iris Dimitri
________________________
Clary Persson

BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Anslags uppsättande

2018-09-04

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §110 - §131

Paragraf §110 - §131

Anslags nedtagande

2018-09-26

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Anneli Silverhav

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2018-08-30
Närvarande
Klockan

Anmärkning

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Namn

Ordförande

Iris Dimitri

V

110-131

Marina Eriksson

M

110-131

Dagmar Nyman

MP

110-131

Ledamot

Steve Ärlebrand

S

110-131

Ledamot

Valborg Fältholm

S

110-131

Ledamot

Claes Danell

S

Ledamot

Gunnel Eriksson

S

Ledamot

Katinka Sundqvist
Apelqvist

V

110-131

Ledamot

Bror Wennström

MaV

110-131

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ersättare

Clary Persson

S

110-131

Tj.ers för Claes Danell

Ersättare

Monica Hellström

S

110-131

Tj.ers för Gunnel Eriksson

Ersättare

Bernd Lass

S

Ersättare

Martin Alveblom

S

Ersättare

Kristina Forsberg

V

Ersättare

Ann-Christin Lehtipalo

V

Ersättare

Anette Lindström

M

Ersättare

Eva Alriksson

M

Ersättare

Tommy Krigsman

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Anneli Silverhav

§§ 110-131

Annette Viksten Åhl

§§ 110-115, § 131

Mona Holmström

§§ 110-111

Anna-Lena Svalkvist

§ 113

Ekonom

Marie Rydström

§§ 114-115, § 131

Tf Avd.chef
Hemvård

Isabelle Öderyd

§114, § 131

Vice ordförande
2:e vice
ordförande

Förvaltningschef
Avd.chef
Bistånd
Avd.chef
vård/omsorg

Parti

Beslut i
§§

Ordinarie

10:00-15:45

NS

§§ 110-112, §115, §§118-125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 110
Fortsatt omstrukturering inom verksamheten för Ensamkommande barn

SIDAN
5

§ 111
Revisionsrapport samt slutdokument Handläggning och dokumentation inom
ordinärt boende

7

§ 112
Riktlinjer Social förtur/Övergångskontrakt

9

§ 113
Avveckling av servicehuset Enen

10

Underlag
§ 114
Redovisning av alternativ och konsekvensanalyser till effektivisering

12

enligt lagda förslag till budget 2019-2021 - Åtgärdsplan för ofinansierade tjänster
inom hemtjänsten
§ 115
Socialnämndens budgetuppföljning 2018

14

§ 116
Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen

15

§ 117
Förvaltningschefens rapport 2018

17

§ 118
Förslag till ny delegationsordning gällande alkohollagen och tobakslagen

19

§ 119
22
Begäran om yttrande inkommen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
slutet sällskap Logegården Hedeberga.
§ 120
Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens allmänna utskott

23

§ 121
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens allmänna utskott

24

§ 122
Enledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala utskott

25

§ 123
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens sociala utskott

26

§ 124
De kommunala råden

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
§ 125
Kurser, konferenser samt återkoppling

28

§ 126
Delgivningar

29

§ 127
Anmälda Delegationsbeslut 2018

30

§ 128
Ärendeuppföljning

31

§ 129
Svar på skrivelse angående friskvårdskort till deltagare i kommunens dagliga
verksamheter

32

§ 130
34
Motion av Paula Pamlqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för personal
inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Åtgärdsplan gällande ofinansierade tjänster inom Resursenhet 7043, och övrig
ofinansierad bemanning utanför ram

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
§ 110
Fortsatt omstrukturering inom verksamheten för Ensamkommande barn
Sn/2018:269 - 739
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utforma en skrivelse till kommunstyrelsen gällande Samverkan kring gemensamt resursanvändande –
Koncerntänk.
Ärendebeskrivning
Verksamheten har omstrukturerats såtillvida att HVB EKO läggs ner 15
juni. Detta innebär att från detta datum så tillhandahåller inte kommunen
HVB-platser i egen regi. I det fall kommunen får anvisningar av ensamkommande barn där behovet är HVB, så måste plats köpas i annan
kommun. Efter 15 juni så har kommunen kvar 3 stödboenden; Alen,
Aspen och Smedjegatan. Det pågår arbete nu med att omstrukturera
Smedjegatan till ett 18+ boende och boendet kommer inte att ha personal på plats från och med 1 september. Kontraktet för Smedjegatan
upphör i september 2019 och ungdomarna bor kvar allra längst fram till
dess. De ungdomar som har behov av personalstöd kommer från detta
datum att få det genom Aspen eller Alens personal, alternativt av
kommunens Integrationshandledare. Ekonom har gjort en prognos
utifrån dessa förändringar och meddelat att de statliga medlen kommer
att räcka fram till och med december månad. Därför så planeras det för
fortsatta förändringar inom verksamheten; att införa en stödboendepatrull dagtid, vilka skall finnas för både Aspen och Alens ungdomar.
Samt att nattpatrullen läggs ner och dagpatrullen har jour/beredskap
nattetid. I och med denna förändring torde det möjliggöra att de statliga
medlen räcker ett tag in på år 2019. Eftersom detta än så länge är under
planering så är inte åtgärderna i detalj färdiga, men kommer att utkristalliseras bättre under den tidiga hösten.
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 den till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. § 59 Snau 2018-06-19.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utforma en skrivelse till kommunstyrelsen gällande Samverkan kring gemensamt resursanvändande –
Koncerntänk.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden beslutar i enlighet med Iris Dimitris förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Revisionsrapport samt slutdokument Handläggning och dokumentation
inom ordinärt boende
Sn/2017:2359 - 007
Socialnämnden beslutar
att anta svaret som sitt eget, samt
att socialnämnden får en uppföljning i ärendet i årsrapporten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning avseende om Socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig handläggning och dokumentation
inom ordinärt boende. Den revisionella bedömningen i slutdokumentet är
att Socialnämnden till övervägande del har säkerställt att handläggning
och dokumentation inom bistånd för äldre sker på ett ändamålsenligt
sätt. Men att nämnden bör säkerställa att en tillräcklig uppföljning
genomförs inom området. Samt att nämnden säkerställer att en ändamålsenlig, fortlöpande dokumentation sker inom ordinärt boende.
Revisorerna konstarerar att dokumentation sker inom ordinärt boende,
men att strukturer och förutsättningar kan utvecklas. I slutdokumentet
anger Revisorerna till Socialnämnden följande rekommendationer:
Att nämnden säkerställer att en tillräcklig och systematisk uppföljning
avseende handläggning och dokumentation inom bistånd för äldre
genomförs. Att nämnden säkerställer att en tillräcklig och systematisk
uppföljning avseende dokumentation inom ordinärt boende genomförs
Att nämnden tillser att riktlinjer och/eller rutiner för löpande dokumentation inom ordinärt boende tas fram och implementeras i berörda
verksamheter.
Svar på Revisorernas slutdokument, se bifogat dokument.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att anta svaret som sitt eget.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Slutdokument Revisionsrapport Handläggning och dokumentation
inom ordinärt boende.
2. Svar på Revisionsgranskning Handläggning och dokumentation inom
ordinärt boende – lämnas vid sammanträdet 19 juni 2018.
3. § 60 Snau 2018-06-19.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att anta svaret som sitt eget, samt
att socialnämnden får en uppföljning i ärendet i årsrapporten.
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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§ 112
Riktlinjer Social förtur/Övergångskontrakt
Sn/2018:244 - 750
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga ärendet med godkännande till
handlingarna.
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. §57 Snau 2018-05-17.
3. § 61 Snau 2018-06-19.

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Avveckling av servicehuset Enen
Sn/2018:324 - 735
Socialnämnden beslutar
att tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19 angående avveckling av servicehus Enen upphävs i avvaktan på ett fullständigt underlag,
att platser till förfogande tillsvidare används till mindre vårdkrävande
brukare.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag att påbörja avveckling av Servicehuset Enen.
Bostadstilldelningen till Enen är stoppad till Enens servicehus och gruppboende för att frigöra platser på gruppboendet för de boende på servicehuset som behöver gruppboendeplats. Äldreomsorghandläggarna kommer under september göra uppföljningar på besluten på de boende på
servicehuset. Detta för att se vilka som har behov av gruppboendeplats
alternativt ordinärt boende med hemtjänstinsats. Kontakt med Top
bostäder har tagits för att få kostnad för utredning och kostnadskalkyl
för eventuell ombyggnation till trygghetsboende alt. korttidsboende.
Om Enens servicehus skall drivas som korttidsboende eller vård och omsorgsboende krävs stora ombyggnationer utifrån rådande arbetsmiljöproblem för personalen. Brukare med behov av vård och omsorgsboende
flyttas allt eftersom det blir lediga platser på andra vård och omsorgsboenden. Brukare som ej har tillräckliga behov för vård och omsorgsboende
beviljas ordinärt boende med hemtjänstinsatser vilket innebär att dessa
boende bor kvar med hemtjänstinsatser. Användningen av Enens kök och
matsal ses över, matgästerna minskar i och med att servicehuset läggs
ned. Behovet av personal i köket minskar. Aktivitetsplan, riskanalys och
förhandlingar påbörjas omgående.
Ekonomiska konsekvenser
Långsiktigt minskade kostnader för socialförvaltningen då avvecklingen
bör ske successivt. Personalbudgeten fördelas inom förvaltningen där
behov finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att lokalerna för enens servicehus blir ordinärt boende för de brukare
som inte har behov av vård och omsorgsboende,
att personalbudgeten fördelas inom socialförvaltningen där behov finns,
att en av våningarna på servicehuset blir ordinärt boende,
att lokalerna på den andra våningen av servicehuset nyttjas till annan
verksamhet inom socialförvaltningen tills dess att kontraktstiden löper ut.
Underlag
1. § 107 Sn 2018-06-19.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19 angående avveckling av servicehus Enen upphävs i avvaktan på ett fullständigt underlag.
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att platser till förfogande tillsvidare används till mindre vårdkrävande
brukare.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marina Erikssons och Katinka Sundqvist Apelqvists
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Marina Erikssons
och Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Redovisning av alternativ och konsekvensanalyser till effektivisering
enligt lagda förslag till budget 2019-2021 - Åtgärdsplan för ofinansierade
tjänster inom hemtjänsten
Sn/2018:325 - 042
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att beslut i frågan ej kan tas under dagens sammanträde då socialnämnden inväntar återkoppling i ärende ”Åtgärdsplan utifrån den negativa
budgetprognosen”,§ 116 SN 2018-08-30.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen fick i uppdrag att ta fram risk och konsekvensanalyser
utifrån förslag till alternativa effektiviseringar inför budget 2019-2021
Förvaltningen har inga risk och konsekvensanalyser att redovisa då
ytterligare underlag behöver inhämtas.
Besparingsförslagen bör tydliggöras för att risk och konsekvensanalys ska
utföras. Mer information angående avvecklingen av Enens servicehus inhämtas av ToP bostäder för att få tydlighet om det är möjligt att omförhandla hyresavtalet med eventuell ombyggnation och kostnadskalkyl.
Utreda om möjlighet finns för de boende som inte får beviljat vård och
omsorgsboende från Enens servicehus att få ordinärt boende i Top
bostäders övriga lägenhetsbestånd.
Antalet boendeplatser för vård och omsorgsboende bör anpassas efter
kommunens storlek utifrån BOXanalys.
Anhörigcenters verksamhet kan ingå i den ordinarie verksamheten och
samnyttjande av gemensamhetslokaler på övriga vård och omsorgsboenden. Verksamheten kan utvecklas i samråd med personalen på anhörigcentrat.
Organisationen för fördelning av föreningsbidrag bör ses över.
Ekonomiska konsekvenser
Samnyttjande av lokaler för anhörigcenters verksamheter minskar kostnaderna för lokaler. Stora kostnader i samband med en ombyggnation av
Enen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att minska antalet vård och omsorgboendeplatser från 85-70 på
Repisvaara,
att stänga anhörigcenter i sin nuvarande form, utveckla verksamheten
och implementera i ordinarie verksamhet,
att få tydligare direktiv för Enens framtid, samt
att föreningsbidragens fördelning flyttas till annan förvaltning.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att beslut i frågan ej kan tas under dagens sammanträde då socialnämnden inväntar återkoppling i ärende ”Åtgärdsplan utifrån den negativa
budgetprognosen”,§ 116 SN 2018-08-30.
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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§ 115
Socialnämndens budgetuppföljning 2018
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter juli månad,
att åtgärder pågår för att komma tillrätta med avvikelser, samt
att rapportering till nämnden sker kontinuerligt.
Ärendebeskrivning
Föreligger socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter juli månad.
Ekonomiska konsekvenser
Resultatet efter juli månad uppvisar ett underskott på – 14 mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter juli månad.
Underlag
1. Fördjupade budgetuppföljnigen med kommentarer.
2. Förslag på ny budgetuppföljning per enhet.
3. Förslag på ny budgetuppföljning uppdelat på personalkostnader, övriga
kostnader och intäkter.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att anta den fördjupade budgetuppföljningen efter juli månad,
att åtgärder pågår för att komma tillrätta med avvikelser, samt
att rapportering till nämnden sker kontinuerligt.
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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§ 116
Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen
Sn/2018:327 - 042
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,
att nämnden delges risk- och konsekvensanalys till lagda förslag på
åtgärder,
att nämnden delges Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport gällande
Enens servicehus,
att nämnden delges Top bostäder AB:s kostnadskalkyl samt innehåll från
år 2016 för ombyggnation av Enens servicehus,
att beslut i ärende § 114 SN 2018-08-30 ej kan tas under dagens sammanträde då socialnämnden inväntar återkoppling i ärende ”Åtgärdsplan
utifrån den negativa budgetprognosen”,§ 116 SN 2018-08-30.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har enligt prognos ett underskott i sin budget med 7
miljoner kronor. Anledningen till underskottet är bl.a. ofinansierade tjänster inom socialförvaltningen. Socialförvaltningen har även höga kostnader
för vård och omsorg (se boxanalys) samt kostnader för inhyrd personal.
Åtgärder för att komma i balans i budgeten kan bl.a. göras enl. följande:
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
allternativa vård och omsorgbehov så vi kan trygga medborganarnas
omvårdnadsbehov.
Anhörigcenter
Kostar idag totalt ca 1 mkr, 1,75 tj personal samt lite drift.
Utdragsbestyrkande
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Föreningsbidrag
Vi betalar ut 1 mkr i föreningsbidrag.
Ekonomiska konsekvenser
Ökade kostnader om inte beslut tas för att minska socialförvaltningens
kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga nu kända konsekvenser.
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.
3. § 65 Snau 2018-06-19.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna,
att nämnden delges risk- och konsekvensanalys till lagda förslag på
åtgärder,
att nämnden delges Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport gällande
Enens servicehus,
att nämnden delges Top bostäder AB:s kostnadskalkyl samt innehåll från
år 2016 för ombyggnation av Enens servicehus,
att beslut i ärende § 114 SN 2018-08-30 ej kan tas under dagens sammanträde då socialnämnden inväntar återkoppling i ärende ”Åtgärdsplan
utifrån den negativa budgetprognosen”,§ 116 SN 2018-08-30.
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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§ 117
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11 - 700
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna, samt
att socialnämnden tackar för verksamhetens goda arbete under sommaren.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen om det
aktuella läget inom socialförvaltningens område på riks-, läns- och lokalnivå samt fasta informationspunkter;
-säboköer
-utskrivningsklara
-sjuktal (redovisas kvartalsvis)
-tillsättning av tjänster
-personalomsättning
-strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)
Övrig Information till Sn 2018-08-30
-Ssk sommaren -18
-SAS ny befattning
-Kvalitetsansvarig Ssk, ny befattning
-”köpstopp”
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
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna, samt
att socialnämnden tackar för verksamhetens goda arbete under sommaren.
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.
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§ 118
Förslag till ny delegationsordning gällande alkohollagen och tobakslagen
Sn/2018:275 - 003
Socialnämnden beslutar
att det i socialnämndens delegationsordning införs administrativa sanktionsåtgärder inom Tobakslagen 1993:581 Alkohollagen 2010:1 622 samt
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2017:425.
Ärendebeskrivning
Alkohollagen 2010:1 622 har förändrats ett flertal tillfällen de senaste
åren varför också en uppdatering av den nu gällande delegationsordning
blir nödvändig. I Tobakslagen har tillsynen över, E-cigaretter och påfyllningsbehållare Lag 2017:425 via KF beslut 2018-04-09 § 53 tillförts socialnämndens ansvarsområde. Det gör också att delegationsordningen
måste tillföras nya delegater, riktlinjer och principer.
Sanktioner – Åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen.
Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i alkohollagen. Dels straffrättsliga sanktioner som utfärdas av polis eller åklagare när ett brott har
begåtts. Dels administrativa sanktioner som olika tillsynsmyndigheter,
exempelvis kommunen, kan använda för att åstadkomma en förändring i
framtiden.
Sanktioner vid tillsyn av serveringstillstånd
Kommunens inre och yttre tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd kan leda till att en utredning inleds. Utredningen kan i sin tur leda
till att ärendet avskrivs men det kan också leda till förslag om sanktonsåtgärder. De sanktioner som kan komma ifråga är:
Erinran, varning eller återkallelse. Sanktionsmöjligheterna ska ses
som en trappstegsmodell där upprepade överträdelser leder till skarpare
sanktioner. Observera dock att det finns missförhållanden och överträdelser där varning eller återkallande kan bli aktuellt utan att erinran och
varning utdelats först.
När det gäller återkallelse av alkoholtillstånd, alltså den skarpaste sanktionen i alkohollagen, är det i dag delegerat till Kommunstyrelsen att fatta
beslut i.
Alla beslut som kommunen har fattat om sanktioner kan överklagas till
förvaltningsdomstol.
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Sanktioner vid tillsyn av försäljning av folköl och tobak:
Vid brott mot tobakslagen och alkohollagen kan kommunen fatta beslut
om sanktioner. Kommunens sanktioner drabbar den som äger företaget
även om det är någon i personalen som har brutit mot lagen.
Vid tillsynen enligt tobakslagen kan sanktionera ges för upprepade eller
allvarligare brott mot tobakslagen genom föreläggande eller förbud,
med eller utan vite. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i tobakslagen får kommunen förbjuda en verksamhetsutövare som säljer tobaksvaror att fortsätta försäljningen eller, om förbud
får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.
Vid tillsyn av försäljning av folköl enligt alkohollagen kan upprepade eller
allvarliga brister leda till att ägaren får en varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.
Alla beslut som kommunen har fattat om sanktioner kan överklagas till
förvaltningsdomstol.
Ekonomiska konsekvenser
Inga överblickbara ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är viktigt att kommunen har tydliga riktlinjer och sanktionsmöjligheter för att stoppa oseriös handel/försäljning av tobaks- och alkoholvaror
som riskerar bli tillgängliga för barn och unga.
Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att det i socialnämndens delegationsordning införs administrativa sanktionsåtgärder inom Tobakslagen 1993:581 Alkohollagen 2010:1 622 samt
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2017:425.
Ärende

beslut om sanktioner

Reglering

enligt 20 §, 20a samt 21 § i Tobakslagen

Delegat

socialnämndens allmänna utskott

Ärende

beslut om sanktioner

Reglering

enligt 9 Kap 17 §, 19 § samt 20 § i
alkohollagen

Delegat
Ärende

socialnämndens allmänna utskott
beslut om sanktioner
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Reglering

enligt 31 §, 32 § samt 34 § vitesföreläggande i lag
om Elektroniska cigaretter

Delegat

socialnämndens allmänna utskott

Underlag
1. § 62 Snau 2018-06-19.
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§ 119
Begäran om yttrande inkommen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap Logegården Hedeberga.
Sn/2018:259 - 702
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden inget har att erinra mot att serveringstillstånd beviljas
för ovanstående fyra loger. Under förutsättning att en ansvarsfull servering bedrivs
Ärendebeskrivning
Fyra loger i Gällivare har sökt om serveringstillstånd till logegården i Hedeberga som då blir serveringställe för alla fyra ansökningar. Dessa fyra
loger är:
Birgitta Logen Laponia med organisations.nr 897900-4655
Rebeckalogen nr 5 Lapponica med org.nr 897900-4655
Odd Fellow B 49 Polstjernan med org.nr 897900-4655
Minera Ferrorum med org.nr 897900-4655.
Logegården på Hedeberga har sedan lång tid haft uthyrning och verksamheter av loge karaktär, med jubileum och festligheter i stort sett året
om. Det har inte framkommit, några alkoholpolitiska olägenheter eller
störningar från boenden i området till socialnämndens kännedom.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga förutsägbara konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Att socialnämnden inget har att erinra mot att serveringstillstånd beviljas
för ovanstående fyra loger. Under förutsättning att en ansvarsfull servering bedrivs.
Underlag
1. Ansökningshandlingar.
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§ 120
Entledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens allmänna utskott
Sn/2017:2101 - 102
Socialnämnden beslutar
att godkänna entledigande av Valborg Fältholms uppdrag som ersättare i
socialnämndens allmänna utskott.
Ärendebeskrivning
Valborg Fältholm (S) har den 19 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i socialnämndens allmänna utskott.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna entledigande av Valborg Fältholms uppdrag som ersättare i
socialnämndens allmänna utskott.
Underlag
1. Avsägelse.
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§ 121
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens allmänna utskott
Sn/2017:2101 - 102
Socialnämnden beslutar
att välja Steve Ärlebrand (S) till ersättare i socialnämndens allmänna
utskott för tiden 30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Valborg Fältholm (S) har den 19 juni 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens allmänna utskott. Föreligger fyllnadsval för tiden 30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Yrkande
Valborg Fältholm (S) yrkar
att välja Steve Ärlebrand (S) till ersättare i socialnämndens allmänna
utskott för tiden 30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg Fältholms förslag.
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§ 122
Enledigande av uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala utskott
Sn/2017:2102 - 102
Socialnämnden beslutar
att godkänna entledigande av Valborg Fältholms uppdrag som ersättare i
socialnämndens sociala utskott.
Ärendebeskrivning
Valborg Fältholm (S) har den 19 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i socialnämndens sociala utskott.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna entledigande av Valborg Fältholms uppdrag som ersättare i
socialnämndens sociala utskott.
Underlag
1. Avsägelse.
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§ 123
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens sociala utskott
Sn/2017:2102 - 102
Socialnämnden beslutar
att välja Steve Ärlebrand (S) till ersättare i socialnämndens sociala
utskott för tiden 30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Valborg Fältholm (S) har den 19 juni 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens sociala utskott. Föreligger fyllnadsval för tiden
30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Yrkande
Valborg Fältholm (S) yrkar
att välja Steve Ärlebrand (S) till ersättare i socialnämndens sociala
utskott för tiden 30 augusti 2018 - 31 december 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholms förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Valborg Fältholms förslag.
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§ 124
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.
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.
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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§ 125
Kurser, konferenser samt återkoppling
Sn/2018:14 - 027
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling
av dessa.
Vid dagens sammanträde finns ingen information att ge.
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
2018-08-30

Socialnämnden
§ 126
Delgivningar
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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§ 127
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

30 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (37)

2018-08-30

Socialnämnden
§ 128
Ärendeuppföljning
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.
Ärenden som läggs till listan:
Uppföljning av ärende ”Revisionsrapport samt slutdokument
Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende”
SN/2017:2359-007 vid årsredovisning.
SN/2018:327-042
Att nämnden delges risk- och konsekvensanalys till lagda
förslag på åtgärder, Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport
gällande Enens servicehus, samt Top bostäder AB:s
kostnadskalkyl samt innehåll från år 2016 för
ombyggnation av Enens servicehus i ärende
”Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen”.
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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§ 129
Svar på skrivelse angående friskvårdskort till deltagare i kommunens
dagliga verksamheter
Sn/2018:183 - 700
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla för de brukare som vistas på
LSS daglig verksamhet.
Ärendebeskrivning
Gällivare-Malmbergets FUB skickar en skrivelse om ett förslag att kommunen borde bevilja friskvårdskort för de brukare som vistas på LSS
daglig verksamhet. Samt att de informerar hur flera kommuner beviljar
friskvårdkort till de deltagare/brukare som vistas på daglig verksamhet,
exempel Vänersborg beviljar man friskvårdskort till den grupp människor
som har sämsta hälsan och sämsta ekonomin i samhället. Att både kommunen och den enskilde deltagaren har mycket att vinna på att införa
hälsoförebyggande insatser, och inte hindra det p.g.a. dålig ekonomi.
Socialförvaltningen har tagit fram två förslag, om nämnden bedömer att
de som vistas på daglig verksamhet ska få tillgång till friskvårdskort, föreslår utredaren att lägga in som tilläggsavtal i befintliga avtal CR8 Gym
& Fitness som gäller för kommunens personal
Ekonomiska konsekvenser
Ingå i kommunens avtal med CR8 Gym & Fitness som ett tilläggsavtal,
55 kr/tillfälle och person.
Alternativ årskort från Laponia 3 675 kr/person eller CR8 Gym & Fitness
4 495/per person.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att avslå förslaget då ekonomiska medel inte finns
Underlag
1. Skrivelse angående friskvårdskort till deltagare i kommunens dagliga
verksamhet.
2. Utredning.
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Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla för de brukare som vistas på
LSS daglig verksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen i enlighet med Katinka
Sundqvist Apelqvists förslag.
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§ 130
Motion av Paula Pamlqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder för
personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Sn/2018:226 - 1011
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att förslaget om ytterkläder till personal som behöver dessa i sin yrkesutövning inom socialnämndens verksamhetsområden är behjärtansvärt.
Dock i rådande ekonomiska situation, ser socialnämnden att motionen
måste avslås.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete
inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom
hälso- och sjukvården. (SOSFS 2015:10). Föreskrifterna om basal hygien
i vård och omsorg syftar till att förebygga och förhindra smittspridning
och infektioner i vård och omsorg.
Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med
patienter eller personer som får sina insatser utförda i form av hemtjänst
eller särskilda boendeformer. En annan förutsättning är att det vid kontakten finns risk för att smittämnen överförs.
Att förse personalen inom hemtjänsten/hemsjukvården med ytterkläder
är en god ide. Det är dock förenat med en ökad kostnad. Som arbetsgivare ska vi enl föreskriften ta ansvar för att bedriva en god omvårdnad
och följa hygienkraven. Det gör vi idag genom att förse våra medarbetare
inom hemvården med plagg enligt föreskriften, som skall användas vid
utförande av vård och omsorg för våra brukare.
Om man väljer att köpa in ytterkläder behöver vi arbeta fram rutiner för
vem som ansvarar för tvätt av kläderna, hur ofta kan man få ”byta ut”
sina ytterkläder, vem ersätter borttappade ytterkläder eller ytterkläder
som gått sönder. Ska alla medarbetare ha ett eller flera ombyten av
ytterkläder, och ska alla vikarier få ytterkläder, eller bara dem som
arbetar på längre förordnande osv.
Kostnader för en jacka in inköpspris är 983 kr/plagg och överdragsbyxor
477 kr/plagg.
Vi har inom hemtjänsten/hemsjukvården totalt 190 anställda. Det är
50,82 årsarb/inom hemsjukvården, inom hemtjänsten är det 128,5 årsarb och sen natten 9,96 årsarb.
Om förslaget bifalls kommer ytterligare en kostnad på ca 277 400 kr(/i
en första omgång) belasta socialnämndens budget som redan har en väldigt ansträngd ekonomisk situation. Skall detta utföras inom ram har
undertecknad svårt att se vad vi ska välja bort inom verksamheten för
att tillgodo se behovet av ytterkläder till våra medarbetare.
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Vi har även andra yrkeskategorier inom socialförvaltningen som har förflyttningar utomhus, och kan komma att uttrycka ett behov av ytterkläder och därmed kan mängden ytterplagg som skall köpas in komma att
öka.
Ekonomiska konsekvenser
Om förslaget bifalls kommer kostnaderna att öka med ca 277 400 kr.
Kostnaderna kan komma att bli ytterligare dyrare då vi eventuellt kommer att behöva göra fler inköp av ytterplagg än vad som framkommer i
utredningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till merkostnader i en redan
ansträngd budget.
Underlag
1. Motion av Paula Pamlqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder
för personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar
att förslaget om ytterkläder till personal som behöver dessa i sin yrkesutövning inom socialnämndens verksamhetsområden är behjärtansvärt.
Dock i rådande ekonomiska situation, ser socialnämnden att motionen
måste avslås.
Propositionsordning
Ordförande ställer 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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§ 131
Åtgärdsplan gällande ofinansierade tjänster inom Resursenhet 7043, och
övrig ofinansierad bemanning utanför ram
Sn/2018:407 - 042
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetet med att avsluta överutlagda det vill säga ofinansierade tjänster
inom resursenheten är påbörjad. Inom avdelningen för hemvård ser man
över hur resurser kan omfördelas mellan enheterna för att de ofinansierade tjänsterna inom resursenheten ska få en korrekt budget.
Insatsplaneringssystemet TES skulle ha startats 2018-03-19 men blev
uppskjuten vilket innebär att det är svårt att göra en korrekt bemanningsanalys utifrån genomförandeplaner och brukarnas behov. När TES
startas kommer resurser användas mer effektivt och det förenklar resursfördelningen inom hemtjänsten. Avancerad resursplanering har införts i
delar av hemtjänsten och måste införas i hela hemtjänsten för att resurser ska användas effektivt och eventuellt leda till en minskning av ofinansierade tjänster.
Arena 8 har istället för att minska resurser ökat med 1 resurs för att lösa
logistik problem på grund av hemtjänstens lokal på Lövberga. Tjänster
inom hemtjänsten minskas om annan lokal ordnas för hemtjänsten genom att flytta hemtjänsten från Lövberga till en mer central plats i Gällivare.
Förslag på hur resursenhetens tjänster ska komma inom ram påbörjas
2018-08-22 vid möte med enhetscheferna. Resursenheten har i dagsläget inte tagit över alla serviceinsatser för hela hemtjänsten vilket innebär
att personal i samråd kan flyttas från resursenheten till vakanta tjänster
inom andra hemtjänst enheter till TES är infört. Målet är att alla ofinansierade tjänster ska successivt finnas inom i budget.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. SN §106
2. SN § 96.
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