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Utdragsbestyrkande

§ 79

Budgetuppföljning
Dnr Sn/2019:1

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den enkla budgetuppföljningen efter mars månad 2019.

Ärendebeskrivning
Enkel budgetuppföljning med enbart siffror efter mars månad 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att minska socialförvaltningens underskott är;
- Enhetscheferna inom vård och omsorg ska göra en analys samt förslag på åtgärder inom 
  sitt område för att minska sitt underskott. Detta skall redovisas av enhetschef till social-
  nämndens presidium under maj månad.
- Enhetscheferna inom vård och omsorg skall under hösten 2019 avlastas med schema-  
  läggningen.
- Bemanningsspecialisterna kommer att lägga schema för vård och omsorgsenheterna 
  enligt bemanningshandboken.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den enkla budgetuppföljningen efter mars månad 2019.

Underlag
1. Enkel budgetuppföljning.
2. § 43 SNau 2019-04-16.

Yrkande
Josefine Rynbäck (MP) yrkar enligt socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans, samt

att anta den enkla budgetuppföljningen efter mars månad 2019.
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Utdragsbestyrkande

§ 80

Besparingar - effektivisering till budget 2020
Dnr Sn/2019:139
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att i bugetprocessen ta hänsyn till följande förslag

att gå vidare med förslaget att se över strukturen i ledningsgruppen i syfte att minska 
ledningsgruppen med 1.0 avdelningschefer, 

att i övrigt inte gå vidare med de övriga framlagda besparingsförslagen, samt 

att i övrigt hänvisa till socialnämndens beslut om förtydligande av regler och riktlinjer för 
avancerad resursplanering, speciellt vad gäller fridagar, längsta pass samt samplanering.

Ärendebeskrivning
Information om besparingar/effektiviseringar till budgeten 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Vid besparingar kommer verksamheter inom socialförvaltningen att påverkas. 
Socialnämnden har att se till brukarens bästa samt upprätthålla en god arbetsmiljö för 
medarbetarna.  

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att i bugetprocessen ta hänsyn till följande förslag

att gå vidare med förslaget att se över strukturen i ledningsgruppen i syfte att minska 
ledningsgruppen med 1.0 avdelningschefer, 

att i övrigt inte gå vidare med de övriga framlagda besparingsförslagen, samt 

att i övrigt hänvisa till socialnämndens beslut om förtydligande av regler och riktlinjer för 
avancerad resursplanering, speciellt vad gäller fridagar, längsta pass samt samplanering
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Utdragsbestyrkande

§ 81

Socialförvaltningens omorganisation
Dnr Sn/2019:36

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2017-11-02 § 149 samt 2018-05-31 § 95 beslutat om omorganisation 
av socialförvaltningen och avveckling av avdelning för kvalitetssäkring och bemanning. 
Förändringsarbetet har löpande redovisats till socialnämnden av förvaltningschef vid 
socialnämndens sammanträden och dialogträffar. 

Förslag till omorganisation inom socialförvaltningen har nu upprättats och överlämnas till 
socialnämnden för beslut. Förslaget innebär kortfattat att de funktioner som idag finns 
inom avdelning för kvalitetssäkring och bemanning flyttas till andra avdelningar inom 
socialförvaltningen. Funktionerna hamnar i och med detta närmare de verksamheter 
som behöver dess hjälp och stöd. 

Förslag till omorganisation har upprättats genom att tre arbetsgrupper med olika fokus-
områden; ekonomi, kvalitetssäkring och rekrytering lämnat förslag som sedan bearbetats 
av socialförvaltningens ledningsgrupp inför beslut i socialnämnden.
I arbetsgrupperna har representanter från avdelning för kvalitetssäkring och bemanning, 
avdelning för funktionshinderfrågor, avdelning för hemvård, avdelning för vård och omsorg, 
förvaltningsekonom, kvalitetsutvecklare, systemförvaltare, personalhandläggare och 
fackliga representanter deltagit. 

Förslag till omorganisation har remitterats till samtliga avdelningar inför beslut i 
socialnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser
Organisationsförändringen är utförd inom de ekonomiska ramarna i budgeten.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Genomgång av socialförvaltningens organisation.
2. § 37 SNau 2019-04-16.
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Utdragsbestyrkande

§ 82

Avancerad resursplanering
Dnr Sn/2019:189

Socialnämnden beslutar

att rutiner, riktlinjer, avtal och regler för avancerad resursplanering följs,

att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra dessa inom organisationen för både chefer och 
medarbetare, att förvaltningen speciellt tydliggör reglerna och avtalen gällande fridagar, 
längsta pass och samplanering i enlighet med bemanningshandboken, samt

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens allmänna utskott har fått i uppdrag att till socialnämndens sammanträde 
6 maj 2019 formulera ett förslag i syfte att tydligöra regler, riktlinjer och beslut om hur 
resursplaneringen skall bedrivas, och förvaltningschefen ska kontinuerligt föra dialog med 
cheferna och verksamheten över de regler som gäller och ska följas.
Förvaltningschef ska i korta drag redogöra för de rutiner som finns framtagna för att 
verksamheten ska klara av sitt uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att rutiner, riktlinjer, avtal och regler för avancerad resursplanering följs,

att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra dessa inom organisationen för både chefer och 
medarbetare, att förvaltningen speciellt tydliggör reglerna och avtalen gällande fridagar, 
längsta pass och samplanering i enlighet med bemanningshandboken, samt

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Bemanningshandbok.
3. § 40 SNau 2019-04-16.
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Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar

att rutiner, riktlinjer, avtal och regler för avancerad resursplanering följs,

att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra dessa inom organisationen för både chefer och 
medarbetare, att förvaltningen speciellt tydliggör reglerna och avtalen gällande fridagar, 
längsta pass och samplanering i enlighet med bemanningshandboken, samt

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 83

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning, Dnr.9.2-2794/2019
Dnr Sn/2019:150

Socialnämnden beslutar

att anta höjning av habiliteringsersättning för den tid statsbidraget gäller, samt 

att om statsbidraget tas bort återgår ersättningen till 2018 års nivå.  

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av 
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Samtliga kommuner kan rekvirera stasbidrag som avser att betala eller betalar ut 
dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Medel får rekvireras för: 
 att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS   
    (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte 
    betalas ut i dagsläget.
 att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
    (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är 
    tänkt att finansiera.
 att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med 
    hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och 
    med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget. 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 
31 december 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Beakta att statsbidraget gäller endast t.o.m. december 2019, efter att statsbidraget upphör 
återgår förvaltningen till tidigare habiliteringsersättning, om inte ökad ram beslutas. 

Konsekvenser för barn och unga
Finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att anta höjning av habiliteringsersättning för den tid statsbidraget gäller, samt 

att om statsbidraget tas bort återgår ersättningen till 2018 års nivå.  
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Underlag
1. Utredning.
2. Statbidrag-habilitering ersättning 2019.
3. Fördelningsnyckel-statsbidrag för år 2019 till kommuner för habiliteringsersättning.
4. § 36 SNau 2019-04-16.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar

att anta höjning av habiliteringsersättning för den tid statsbidraget gäller, samt 

att om statsbidraget tas bort återgår ersättningen till 2018 års nivå.  
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Utdragsbestyrkande

§ 84

Tilldelning av socialnämndens stipendium vt-19
Dnr Sn/2019:152

Socialnämnden beslutar

att tilldela stipendium på 3000 kr till Lapplands lärcentra som fördelas enligt förslag på 
kandidater nominerade av Lapplands lärcentra enligt gällande kriterier:

- ha ett bra bemötande och samverka med brukare och arbetskamrater
- vara lyhörd samt ha förmåga till empati för andra människor
- ha gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem
- ha goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för brukaren på 
  ett positivt sätt
- vara en god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna och 
  personer i deras omgivning.

Ärendebeskrivning
Lapplands lärcentra har inkommit med förslag på kandidater till socialnämndens stipendium 
vt-2019 avsett till elever som slutfört undersköterskeutbildning.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för stipendium 3000 kr från socialnämndens driftbudget

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tilldela stipendium på 3000 kr till Lapplands lärcentra som fördelas enligt förslag på 
kandidater nominerade av Lapplands lärcentra enligt gällande kriterier:

- ha ett bra bemötande och samverka med brukare och arbetskamrater
- vara lyhörd samt ha förmåga till empati för andra människor
- ha gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem
- ha goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för brukaren på 
  ett positivt sätt
- vara en god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna och 
  personer i deras omgivning.

Underlag
1. Nominering kandidater från Lapplands lärcentra.
2. § 41 SNau 2019-04-16.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  13  (30)

2019-05-06
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att tilldela stipendium på 3000 kr till Lapplands lärcentra som fördelas enligt förslag på 
kandidater nominerade av Lapplands lärcentra enligt gällande kriterier:

- ha ett bra bemötande och samverka med brukare och arbetskamrater
- vara lyhörd samt ha förmåga till empati för andra människor
- ha gott omdöme samt ett positivt synsätt, ser möjligheter istället för problem
- ha goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för brukaren på 
  ett positivt sätt
- vara en god förebild i omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna och 
  personer i deras omgivning.
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Utdragsbestyrkande

§ 85

Motion av Lars Alriksson (m), Kjell Hansson (m), Eva Alriksson (m), Marina Eriksson (m), 
Per Wahlström (m) och Benny Blom (m) - Angående utbildning och vidare utbildning för 
personal anställd i socialförvaltningens äldre omsorg
Dnr Sn/2019:84

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten.

Ärendebeskrivning 
Motion av Lars Alriksson (m), Kjell Hansson (m), Eva Alriksson (m), Marina Eriksson (m), 
Per Wahlström (m) och Benny Blom (m) – angående utbildning och vidareutbildning för 
personal anställd i socialförvaltningens äldreomsorg.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för utbildning och personalkostnader i samband med utbildning och introduktion. 

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga finns inom socialförvaltningens verksamheter där det arbetar vård och 
omsorgspersonal och kan direkt eller indirekt beröras.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten, samt

att denna även ska komma att omfatta avdelning för funktionshinder som i likhet med 
avdelning för hemvård och vård och omsorg har anställd vård och omsorgspersonal med 
samma eller liknande grund-/bas utbildning.

Underlag
1. Underlag förslag till beslut.
2. Titlar och AID-koder inom vård och omsorg.
3. § 42 SNau 2019-04-16.

Yrkande 
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar 

att bifalla motionen som ligger helt i linje med det arbete som pågår för att klara 
kompetensförsörjningen inom socialtjänsten.
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvist förslag.
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§ 86

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2019:2

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;
Säboköer
Utskrivningsklara
Sjuktal (redovisas kvartalsvis)
Tillsättning av tjänster
Strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)
Information om arbetet kring avveckling av avdelningen för kvalitetssäkring och 
bemanning. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 87

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2019:3

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 avsedd för eventuell information från utsedd
representant från de kommunala råden.

Katinka Sundqvist-Apelqvist (V) informerar att hon ska åka på Minoritetsspråkskonferens 
tillsammans med minoritetsspråkshandläggaren. Hon återkommer med information från 
konferensen.

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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§ 88

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2019:4

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för socialnämndens ledamöter samt återkoppling av dessa.

Johannes Sundelin (S) har varit på Socialberedning med Norrbottens kommuner och 
informerar om detta.
Johannes Sundelin informerar att han ska på konferens 14-16 maj, Social välfärd – Aktuell 
socialpolitik 2019, återkommer med information från konferensen.

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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§ 89

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2019:190, Sn/2019:57, Sn/2018:488, Sn/2019:191, Sn/2019:60, 
Sn/2019:192, Sn/2019:207, Sn/2019:208, Sn/2019:209

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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§ 90

Anmälda delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6, Sn/2019:151, Sn/2019:156, Sn/2019:211

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 kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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§ 91

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2019:7

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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§ 92

Kostnad per brukare, resultat 2018
Dnr Sn/2019:73

Socialnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Redovisning av resultat och initial analys av Kostnad per brukare för 2018.
Kvalitetssäkring och validering av resultatet pågår under januari-mars.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Underlag
1. § 38 SNau 2019-04-16.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att tacka för redovisningen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 93

Framtidens äldreomsorg
Dnr Sn/2019:184

Socialnämnden beslutar

att upphäva tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19, § 113 SN 2018-08-30 och 
§ 82 SNau 2018-12-18 angående avveckling av Enens servicehus, 

att upphäva tidigare beslut § 41 SN 2017-03-28 angående kravspecifikation för det nya 
vård- och omsorgsboendet, 

att upphäva tidigare beslut § 108 SN 2018-06-19 angående att det nya vård- och 
omsorgsboendet ska inrymma 85 platser, 

att införande av individuella behovsbedömningar för samtliga brukare som beviljas 
vård- och omsorgsboende ska genomföras skyndsamt, 

att nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara med 70 (+15) boendeplatser, i kombina-
tion med förskola/skola, ersätter Enens gruppboende och hela Hedgården, 

att uppdra till socialförvaltningen att revidera kravspecifikation och upprätta effektmål för 
det nya vård- och omsorgsboendet på Repisvaara i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen, 

att konvertering av samtliga servicelägenheter på Enen till tryggt boende för fortsatt drift i 
TOP bostäder AB:s regi ska genomföras skyndsamt (§ 249 KF 2016-12-12) och att de 
brukare som önskar bo kvar ska beredas möjlighet att göra detta med stöd och hjälp från 
hemtjänsten, 

att konvertering av samtliga gruppboendeplatser på Enen till biståndsbedömt trygghets-
boende för äldre ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt vård- och 
omsorgsboende på Repisvaara 2023 samt att socialförvaltningen ska tillhandahålla 
värd/värdinna och underhålla gemensamhetslokalerna, 

att avveckling av Hedgården ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023, 

att socialförvaltningen ska tillhandahålla värd/värdinna och underhålla gemensamhets-
lokalerna vid det nya trygghetsboendet på fastigheten Vassara 11>1 (nuvarande 
kommunparkeringen), 
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att uppdra till socialförvaltningens förvaltningschef att återaktualisera ärendet gällande 
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården i kommunens 
lokalstyrgrupp, 

att hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamheter ska utvecklas och anpassas resurs-
mässigt för att kunna kopplas till samtliga boenden för äldre som kategoriseras som 
ordinärt boende samt till den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghets-
boende,  

att införande av digitalt planeringssystem och arbetsmodellen utredande hemtjänst
(hemtagningsteam) ska påskyndas inom hemtjänsten, 

att uppdra till socialförvaltningen att genomföra ekonomisk beräkning med utgångspunkt i 
de strukturella förändringarna för framtidens äldreomsorg, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de strukturella förändringarna samt orsaken till dessa 
beskrivs på ett tydligt sätt, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de olika typerna av bostäder för äldre beskrivs på ett 
tydligt sätt, samt 

att en styrgrupp med politisk- och tjänstemannarepresentation från socialnämnden, 
kommunstyrelsen och TOP bostäder AB ska bildas för framtidens äldreomsorg. 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till TOP bostäder AB att genomföra ombyggnation av Enens gruppboende till 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023 (§ 249 KF 2016-12-12), samt

att möjligheten för äldre som bor i eget hem/ordinärt boende att nyttja matsal och övriga 
gemensamhetslokaler på Enen, när dessa konverterats om till tryggt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, ska utredas.

Reservation 
Marina Eriksson (M), Anette Lindström (M) och Imelda Iran (M) reserverar sig mot 
beslutet.

Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
För att Gällivare kommun ska kunna möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg 
krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete med strukturella förändringar inom social-
förvaltningens äldreomsorg. Genom att arbeta för högre kvalitet och effektivitet inom 
äldreomsorgen säkras tillgången till god vård och omsorg på lång sikt. 
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En ny struktur krävs för att möjliggöra såväl en behovsstyrd äldreomsorg som en 
kostnadseffektiv och hållbar resursplanering. Strukturen ska säkerställa att äldreomsorgens 
verksamheter kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt dygnet runt och året om. 
Samhällsomvandlingen har skapat omfattande behov av nybyggnationer, ombyggnationer 
och/eller flyttningar inom socialförvaltningen, samtidigt som den har gett en unik möjlighet 
att genomlysa strukturen och på så sätt förbättra och framtidssäkra äldreomsorgens 
verksamheter. 

Ett flertal grundliga utredningar angående framtidens äldreomsorg har arbetats fram inom 
kommunen, även dessa ligger till grund för den strukturella översyn som genomförts inom 
socialförvaltningen under de senaste åren. Socialnämnden har, med anledning av ovan-
stående, gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda strukturen för framtidens 
äldreomsorg i syfte att ta fram beslutsunderlag.

Ekonomiska konsekvenser
De strukturella förändringar som föreslås inom socialförvaltningens äldreomsorg syftar till 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Konsekvenser för barn och unga
Konskevenser för barn och ungdomar har inte utretts. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att upphäva tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19, § 113 SN 2018-08-30 och 
§ 82 SNau 2018-12-18 angående avveckling av Enens servicehus, 

att upphäva tidigare beslut § 41 SN 2017-03-28 angående kravspecifikation för det nya 
vård- och omsorgsboendet, 

att upphäva tidigare beslut § 108 SN 2018-06-19 angående att det nya vård- och 
omsorgsboendet ska inrymma 85 platser, 

att införande av individuella behovsbedömningar för samtliga brukare som beviljas vård- 
och omsorgsboende ska genomföras skyndsamt, 

att nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara med 70 (+15) boendeplatser, i kombina-
tion med förskola/skola, ersätter Enens gruppboende och hela Hedgården, 

att uppdra till socialförvaltningen att revidera kravspecifikation och upprätta effektmål för 
det nya vård- och omsorgsboendet på Repisvaara i samverkan med barn- och utbildnings-
förvaltningen, 
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att konvertering av samtliga servicelägenheter på Enen till tryggt boende för fortsatt drift i 
TOP bostäder AB:s regi ska genomföras skyndsamt (§ 249 KF 2016-12-12) och att de 
brukare som önskar bo kvar ska beredas möjlighet att göra detta med stöd och hjälp 
från hemtjänsten, 

att konvertering av samtliga gruppboendeplatser på Enen till biståndsbedömt trygghets-
boende för äldre ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt vård- och 
omsorgsboende på Repisvaara 2023 samt att socialförvaltningen ska tillhandahålla 
värd/värdinna och underhålla gemensamhetslokalerna, 

att avveckling av Hedgården ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023, 

att socialförvaltningen ska tillhandahålla värd/värdinna och underhålla gemensamhets-
lokalerna vid det nya trygghetsboendet på fastigheten Vassara 11>1 (nuvarande 
kommunparkeringen), 

att uppdra till socialförvaltningens förvaltningschef att återaktualisera ärendet gällande 
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården i kommunens 
lokalstyrgrupp, 

att hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamheter ska utvecklas och anpassas 
resursmässigt för att kunna kopplas till samtliga boenden för äldre som kategoriseras som 
ordinärt boende samt till den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghets-
boende,  

att införande av digitalt planeringssystem och arbetsmodellen utredande hemtjänst 
(hemtagningsteam) ska påskyndas inom hemtjänsten, 

att uppdra till socialförvaltningen att genomföra ekonomisk beräkning med utgångspunkt i 
de strukturella förändringarna för framtidens äldreomsorg, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial, där de 
strukturella förändringarna samt orsaken till dessa beskrivs på ett tydligt sätt, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial, där de olika 
typerna av bostäder för äldre beskrivs på ett tydligt sätt, samt 

att en styrgrupp med politisk- och tjänstemannarepresentation från socialnämnden, 
kommunstyrelsen och TOP bostäder AB ska bildas för framtidens äldreomsorg. 
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till TOP bostäder AB att genomföra ombyggnation av Enens gruppboende till 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023 (§ 249 KF 2016-12-12), samt

att möjligheten för äldre som bor i eget hem/ordinärt boende att nyttja matsal och övriga 
gemensamhetslokaler på Enen, när dessa konverterats om till tryggt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, ska utredas.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Utredning – Framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun, 2019-04-15.
3. § 39 SNau 2019-04-16.

Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) och 
Josefine Rynbäck (MP)

att föreslå socialnämnden besluta

att upphäva tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19, § 113 SN 2018-08-30 och 
§ 82 SNau 2018-12-18 angående avveckling av Enens servicehus, 

att upphäva tidigare beslut § 41 SN 2017-03-28 angående kravspecifikation för det nya 
vård- och omsorgsboendet, 

att upphäva tidigare beslut § 108 SN 2018-06-19 angående att det nya vård- och 
omsorgsboendet ska inrymma 85 platser, 

att införande av individuella behovsbedömningar för samtliga brukare som beviljas 
vård- och omsorgsboende ska genomföras skyndsamt, 

att nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara med 70 (+15) boendeplatser, i kombina-
tion med förskola/skola, ersätter Enens gruppboende och hela Hedgården, 

att uppdra till socialförvaltningen att revidera kravspecifikation och upprätta effektmål för 
det nya vård- och omsorgsboendet på Repisvaara i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen, 

att konvertering av samtliga servicelägenheter på Enen till tryggt boende för fortsatt drift i 
TOP bostäder AB:s regi ska genomföras skyndsamt (§ 249 KF 2016-12-12) och att de 
brukare som önskar bo kvar ska beredas möjlighet att göra detta med stöd och hjälp från 
hemtjänsten, 
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att konvertering av samtliga gruppboendeplatser på Enen till biståndsbedömt trygghets-
boende för äldre ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt vård- och 
omsorgsboende på Repisvaara 2023 samt att socialförvaltningen ska tillhandahålla 
värd/värdinna och underhålla gemensamhetslokalerna, 

att avveckling av Hedgården ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023, 

att socialförvaltningen ska tillhandahålla värd/värdinna och underhålla gemensamhets-
lokalerna vid det nya trygghetsboendet på fastigheten Vassara 11>1 (nuvarande 
kommunparkeringen), 

att uppdra till socialförvaltningens förvaltningschef att återaktualisera ärendet gällande 
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården i kommunens 
lokalstyrgrupp, 

att hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamheter ska utvecklas och anpassas resurs-
mässigt för att kunna kopplas till samtliga boenden för äldre som kategoriseras som 
ordinärt boende samt till den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghets-
boende,  

att införande av digitalt planeringssystem och arbetsmodellen utredande hemtjänst 
(hemtagningsteam) ska påskyndas inom hemtjänsten, 

att uppdra till socialförvaltningen att genomföra ekonomisk beräkning med utgångspunkt i 
de strukturella förändringarna för framtidens äldreomsorg, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de strukturella förändringarna samt orsaken till dessa 
beskrivs på ett tydligt sätt, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de olika typerna av bostäder för äldre beskrivs på ett 
tydligt sätt, samt 

att en styrgrupp med politisk- och tjänstemannarepresentation från socialnämnden, 
kommunstyrelsen och TOP bostäder AB ska bildas för framtidens äldreomsorg. 

att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till TOP bostäder AB att genomföra ombyggnation av Enens gruppboende till 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023 (§ 249 KF 2016-12-12), samt

att möjligheten för äldre som bor i eget hem/ordinärt boende att nyttja matsal och övriga 
gemensamhetslokaler på Enen, när dessa konverterats om till tryggt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, ska utredas.
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Paula Palmqvist (SD) yrkar

att föreslå socialnämnden besluta

att upphäva tidigare beslut § 107 SN 2018-06-19, § 113 SN 2018-08-30 och 
§ 82 SNau 2018-12-18 angående avveckling av Enens servicehus, 

att upphäva tidigare beslut § 41 SN 2017-03-28 angående kravspecifikation för det nya 
vård- och omsorgsboendet, 

att upphäva tidigare beslut § 108 SN 2018-06-19 angående att det nya vård- och 
omsorgsboendet ska inrymma 85 platser, 

att införande av individuella behovsbedömningar för samtliga brukare som beviljas 
vård- och omsorgsboende ska genomföras skyndsamt, 

att nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara med 70 (+15) boendeplatser, i kombina-
tion med förskola/skola, ersätter Enens gruppboende och hela Hedgården, 

att uppdra till socialförvaltningen att revidera kravspecifikation och upprätta effektmål för 
det nya vård- och omsorgsboendet på Repisvaara i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen, 

att konvertering av samtliga servicelägenheter på Enen till tryggt boende för fortsatt drift i 
TOP bostäder AB:s regi ska genomföras skyndsamt (§ 249 KF 2016-12-12) och att de 
brukare som önskar bo kvar ska beredas möjlighet att göra detta med stöd och hjälp från 
hemtjänsten, 

att konvertering av samtliga gruppboendeplatser på Enen till biståndsbedömt trygghets-
boende för äldre ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt vård- och 
omsorgsboende på Repisvaara 2023 samt att socialförvaltningen ska tillhandahålla 
värd/värdinna och underhålla gemensamhetslokalerna, 

att avveckling av Hedgården ska genomföras i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023, 

att socialförvaltningen ska tillhandahålla värd/värdinna och underhålla gemensamhets-
lokalerna vid det nya trygghetsboendet på fastigheten Vassara 11>1 (nuvarande 
kommunparkeringen), 

att uppdra till socialförvaltningens förvaltningschef att återaktualisera ärendet gällande 
gemensam lokal för Gällivare/Malmbergets hemtjänst och hemsjukvården i kommunens 
lokalstyrgrupp, 
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att hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamheter ska utvecklas och anpassas resurs-
mässigt för att kunna kopplas till samtliga boenden för äldre som kategoriseras som 
ordinärt boende samt till den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghets-
boende,  

att införande av digitalt planeringssystem och arbetsmodellen utredande hemtjänst 
(hemtagningsteam) ska påskyndas inom hemtjänsten, 

att uppdra till socialförvaltningen att genomföra ekonomisk beräkning med utgångspunkt i 
de strukturella förändringarna för framtidens äldreomsorg, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de strukturella förändringarna samt orsaken till dessa 
beskrivs på ett tydligt sätt, 

att uppdra till socialförvaltningen att arbeta fram ett informationsmaterial som också skall 
finnas på minoritetsspråken, där de olika typerna av bostäder för äldre beskrivs på ett 
tydligt sätt, samt 

att en styrgrupp med politisk- och tjänstemannarepresentation från socialnämnden, 
kommunstyrelsen och TOP bostäder AB ska bildas för framtidens äldreomsorg, samt

att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till TOP bostäder AB att genomföra ombyggnation av Enens gruppboende till 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre i samband med flytt av verksamheten till nytt 
vård- och omsorgsboende på Repisvaara 2023 (§ 249 KF 2016-12-12), 

att möjligheten för äldre som bor i eget hem/ordinärt boende att nyttja matsal och övriga 
gemensamhetslokaler på Enen, när dessa konverterats om till tryggt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, ska utredas, samt

att vård- och omsorgsboendet på Repisvaara i kombination med förskola/skola skall 
utrustas med tillagningskök för matlagning på plats.

Marina Eriksson (M) yrkar

att avslå förslag till beslut.


