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Socialnämnden
§ 151
Socialnämndens sammanträdesplan 2019
Sn/2018:467 - 006
Socialnämnden beslutar
att anta sammanträdesplan 2019 för socialnämnden, för socialnämndens
allmänna utskott, samt för socialnämndens sociala utskott.
Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2018 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014
§ 191. Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och kvalitetsledare.
Kommunstyrelsens presidium har begärt att det under 2019 ska finnas
sammanträdesfria dagar för alla nämnder, därför är de flesta sammanträden planerade måndagar och
tisdagar.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte
påverka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader.
Den ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan
ej beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att anta sammanträdesplan 2019 för socialnämnden, för socialnämndens
allmänna utskott, samt för socialnämndens sociala utskott.
Underlag
1. Förslag sammanträdesplan 2019.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2019.
3. Snau 2018-10-16 § 70.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 152
Projekt minskad sjukfrånvaro
Sn/2018:474 - 020
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna projektet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-11-27 beslutat att anslå medel till projekt för
minskad sjukfrånvaro.
Vid sammanträdet ges en muntlig redovisning av projektet av Ann-Sofie
Malmefjäll – handläggare Personal.
Presentationen skickas till socialnämndens ledamöter efter sammanträdet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna projektet.
Underlag
1. Information om projektet – lämnas vid sammanträdet 1 november.
2. Snau 2018-10-16 § 71.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 153
Socialnämndens budgetuppföljning 2018
Sn/2018:10 - 042
Socialnämnden beslutar
att anta den redovisade budgetuppföljningen, samt
att hänvisa till beslutad Ärendeuppföljningslista – ärende 2;
Sn/2018:327-042 Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen,
ärendet kommer upp till socialnämndens sammanträde 29 november
2018.
Reservation
Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Föreligger en enkel budgetuppföljning efter september månad.
Ekonomiska konsekvenser
Efter september månad uppvisar socialnämndens budgetuppföljnigen ett
resultat på – 20 mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta den redovisade budgetuppföljningen.
Underlag
1. Enkel budgetuppföljning efter september månad.
Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag till nämnden om
nödvändiga beslut för att få budget i balans, samt
att uppmana förvaltningen att vidta åtgärder för att få budget i balans.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att anta den redovisade budgetuppföljningen, samt
att hänvisa till beslutad Ärendeuppföljningslista – ärende 2;
Sn/2018:327-042 Åtgärdsplan utifrån den negativa budgetprognosen,
ärendet kommer upp till socialnämndens sammanträde 29 november
2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Marina Erikssons förslag mot Iris Dimitris förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (17)

2018-11-01

Socialnämnden
§ 154
Förvaltningschefens rapport 2018
Sn/2018:11 - 700
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden/socialförvaltningen genomför en egen intern konsekvensanalys om 6.0 kopplat ihop med TimeCare-konceptet,
att förvaltningen redovisar vad 6.0 och den avancerade resursplaneringen (ARP) har kostat kommunen ekonomiskt,
att förvaltningen redovisar om det är gjort några intervjuer med personer
i chefsställning i socialförvaltningen som är kopplade till TimeCarekonceptet. I socialnämndens personalpolicy framgår det att medarbetare
som blir omplacerade eller slutar sin anställning ska ges utrymme för att
ge sin syn/motivering till vidtagna åtgärder,
att överlämna detta för beredning av ärende, samt
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;
-säboköer
-utskrivningsklara
-sjuktal (redovisas kvartalsvis)
-tillsättning av tjänster
-personalomsättning
-strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)
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
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Yrkande
Bror Wennström (MV) yrkar
att socialnämnden/socialförvaltningen genomför en egen intern konsekvensanalys om 6.0 kopplat ihop med TimeCare-konceptet,
att förvaltningen redovisar vad 6.0 och den avancerade resursplaneringen (ARP) har kostat kommunen ekonomiskt,
att förvaltningen redovisar om det är gjort några intervjuer med personer
i chefsställning i socialförvaltningen som är kopplade till TimeCarekonceptet. I socialnämndens personalpolicy framgår det att medarbetare
som blir omplacerade eller slutar sin anställning ska ges utrymme för att
ge sin syn/motivering till vidtagna åtgärder,
att överlämna detta för beredning av ärende, 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.

Utdragsbestyrkande
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§ 155
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 ny information att ge.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 156
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) informerar från KPR 2018-10-19.
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

12 (17)

2018-11-01

Socialnämnden
§ 157
Kurser, konferenser och återkoppling 2018
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.
Marina Eriksson (M) informerar från ordförandeträffen 25-26 oktober
2018, Luleå.
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
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§ 158
Delgivningar 2018
Sn/2018:15 - 700,Sn/2018:418 - 514,Sn/2018:419 - 250,Sn/2018:475 042,Sn/2018:476 - 812,Sn/2018:477 - 700,Sn/2018:478 731,Sn/2018:479 - 730,Sn/2018:487 - 027,Sn/2018:488 295,Sn/2018:493 - 0072,Sn/2018:511 - 779,Sn/2018:514 - 0072
Socialnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 159
Delegationsbeslut 2018
Sn/2018:16 - 002
Socialnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fram till utskick av kallelsen har inga delegationsbeslut inkommit.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att lägga ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 160
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.

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Information avseende NIS-direktivet
Dnr Sn/2018:521-700
Socialnämnden beslutar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att implementera NIS-direktivet inom
socialförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Micael Andersson informerar avseende NIS-direktivet.
Presentationen skickas till socialnämndens ledamöter efter sammanträdet.
Yrkande
Iris Dimitri (V) yrkar
att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att implementera NIS-direktivet inom
socialförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimtris förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i
enlighet med Iris Dimtris förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Ansökan om medel från flyktingdel välfärd
Sn/2018:519 - 049
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att 1 mkr av flyktingdel välfärd överförs från kostnadsposten ansvar 80
verksamhet 942 till ansvar 7072 verksamhet 601.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har erhållit generella statsbidrag för flyktingdel
välfärd.
År 2017 så överfördes till Socialnämnden 2 mkr av dessa på grund av
utökade resurser för ensamkommande barn; omorganisation av stödboende och anpassning till de lägre ersättningsnivåerna, samt utökade
resurser för myndighetsutövning.
Socialnämnden begär att 1 mkr från flyktingmedel välfärd överförs till
socialnämndens budget för ensamkommande barn. Anledningen till begäran är den omställning som Socialförvaltningen arbetat med under hela
året vilket inneburit ökande kostnader. Omstrukturering och utfasning av
HVB-platser och omvandling till stödboende-platser, samt effektivisering
av boendena med anpassning till nuvarande statliga ersättningsnivåer.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden önskar få del av dessa medel för att stärka upp för personalkostnader som behövts under hela året för att omstrukturera verksamheten med ensamkommande barn.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att 1 mkr av flyktingdel välfärd överförs från kostnadsposten ansvar 80
verksamhet 942 till ansvar 7072 verksamhet 601.

Utdragsbestyrkande

