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Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2019-08-27

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Johannes Sundelin   S 112-127

Vice 
ordförande Tomas Junkka   S 112-127

2:e vice 
ordförande Josefine Rynbäck  MP

Ledamot Katinka Sundqvist 
Apelqvist   V

Ledamot Elsa Häggqvist   V 112-127

Ledamot Marina Eriksson   M 112-127

Ledamot Anette Lindström   M 112-127

Ledamot Stefan Ovrell  MP 112-127

Ledamot Paula Palmqvist  SD 112-127

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Ramiz Husakovic   V

Ersättare Malin Lassi   V

Ersättare Ann-Christin
Lehtipalo   V 112-127 Ers Katinka Sundqvist Apelqvist

Ersättare Monica Hellström   S

Ersättare Elin Näslund   S

Ersättare Imelda Iran   M §§112-127

Ersättare Tommy Krigsman   NS

Ersättare Dagmar Nyman  MP 112-127 Ers Josefine Rynbäck

Ersättare Mia Feldenius  SD

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 112-127

Förvaltnings
chef Annette Viksten Åhl §§ 112-127

Ekonom Marie Rydström-
Karlsson § 113

Personalhan
dläggare Emma Keränen § 114

Personalhan
dläggare Eva Askebrand § 114

Handläggare Ann-Sofie Malmefjäll § 115
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Verksamhet
s
utvecklare

Lisett
Helin-Lundman

§ 116

Kvalitets-
utvecklare Christina Hansson § 117
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Utdragsbestyrkande

§ 112

Godkännande av dagordning
Dnr Sn/2019:87

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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Utdragsbestyrkande

§ 113

Budgetuppföljning
Dnr Sn/2019:1

Socialnämnden beslutar 

att förvaltningschefen får i uppdrag att även fortsättningsvis behålla det bemanningstal 
som gällt under sommaren inom socialförvaltningens verksamheter. Detta beslut är en del 
av förvaltningens arbete med att skapa en budget i balans och att detta kontinuerligt skall 
utvärderas av förvaltningen och rapporteras till socialnämnden,

att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om 
att arbeta enligt reglerna i TimeCare, särskilt vad gäller antal fridagar, skiftlängd och 
samverkan,

att förvaltningschefen får i uppdrag att särskilt arbeta med ekonomin på de områden som 
uppvisar stora underskott, samt

att anta den enkla budgetuppföljningen efter juli månad.

Ärendebeskrivning
Föreligger en enkel budgetuppföljning efter juli månad.

Ekonomiska konsekvenser
Presenteras vid sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att anta den enkla budgetuppföljningen efter juli månad.

Underlag
1. Enkel budgetuppföljning efter juli månad.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar 

att förvaltningschefen får i uppdrag att även fortsättningsvis behålla det bemanningstal 
som gällt under sommaren inom socialförvaltningens verksamheter. Detta beslut är en del 
av förvaltningens arbete med att skapa en budget i balans och att detta kontinuerligt skall 
utvärderas av förvaltningen och rapporteras till socialnämnden,
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Utdragsbestyrkande

att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om 
att arbeta enligt reglerna i TimeCare, särskilt vad gäller antal fridagar, skiftlängd och 
samverkan,

att förvaltningschefen får i uppdrag att särskilt arbeta med ekonomin på de områden som 
uppvisar stora underskott, samt

att anta den enkla budgetuppföljningen efter juli månad.

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

§ 114

Fördjupad uppföljning av personalredovisning med hälsobokslut
Dnr Sn/2019:226

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden vill ha en fördjupad dialog med personalenheten med en uppföljning av 
personalredovisning med hälsobokslut som presenterades av personalenheten vid 
socialnämndens sammanträde 2019-04-08.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Frågor till fördjupad personalredovisning med hälsobokslut
2. § 66 SN 2019-04-08.
3. § 68 SNau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 115

Information - Sunt arbetsliv
Dnr Sn/2019:245

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ann-Sofie Malmefjäll kommer och ger en presentation av arbetet Sunt Arbetsliv som pågår 
inom socialförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser.

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. § 69 Snau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 116

Redovisning - kompetens inom socialförvaltningen
Dnr Sn/2019:246

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kort redogörelse vid socialnämndens sammanträde 27 augusti 2019 av 
Lisett Helin-Lundman hur socialförvaltningens samlade kompetens ser ut. 
Inom vilka områden saknar vi kompetens samt åtgärder som vidtas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Redovisning kompetens
2. Lista på yrkesroller/kompetenser inom socialförvaltningen
3. Socialförvaltningens förslag på handlingsplan för kompetensförsörjning
4. Socialnämndens verksamhetsplan 2019-2021
5. § 70 Snau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 117

Genomgång av Målstyrningsprocessen
Dnr Sn/2019:289

Socialnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
Genomgång av målstyrningsprocessen av kvalitetsutvecklare Christina Hansson vid 
socialnämndens sammanträde 27 augusti 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Inga.

Underlag
1. § 73 Snau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 118

Genomgång av sammanträdesformalia
Dnr Sn/2019:270

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Genomgång av sammanträdesformalia av nämndsekreterare Anneli Silverhav vid 
socialnämndens sammanträde 27 augusti 2019.

Underlag
1. § 72 Snau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 119

Minoritetsspråksmedel socialnämnden för 2019
Dnr Sn/2019:269

Socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram metoder eller riktlinjer för att erbjuda vård 
och omsorgspersonalen möjlighet till utbildning inom samiska, meänkieli och finska för att 
på så sätt öka möjligheten att förvaltningen kan erbjuda vård och omsorg till brukar på 
dessa språk. 

Ärendebeskrivning
I dagsläget finns det 135 000 kr i minoritetspråksmedel som är öronmärkta till 
Socialnämndens verksamhet. Socialnämnden har tidigare signalerat att dessa pengar skall 
användas för att utbilda och kompetensväxla personalen inom socialförvaltningen. För att 
kunna tillgodose behovet av omvårdad på minoritetsspråk måste socialförvaltningen 
inventera språkkunskapen samt öka antalet anställda med språk kunskap inom de 
minoritetspråk där kommunen har ett förvaltningsansvar. För att på sikt klara av att 
erbjuda inom en boendeenhet minoritetsspråk inom samiska, meänkieli och finska är det 
nödvändigt att utbilda personal eller på annat sätt säkerställa att språkkompetens finns 
inom socialförvaltningen. Detta ska påbörjas under hösten -19.

Ekonomiska konsekvenser
Kan uppstå kostnader i för vikarie under utbildningstid.

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

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram metoder eller riktlinjer för att erbjuda vård 
och omsorgspersonalen möjlighet till utbildning inom samiska, meänkieli och finska för att 
på så sätt öka möjligheten att förvaltningen kan erbjuda vård och omsorg till brukar på 
dessa språk. 

Underlag
1. Lagen 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
2. § 71 SNau 2019-06-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 120

Reviderat Reglemente för Socialnämnden 2019-2022
Dnr Sn/2019:319

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för socialnämnden,

att gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218 
upphör att gälla 2019-12-01, 

att reviderat reglemente för socialnämnden träder i kraft 2019-12-01.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns 
dokumentsamling håller på att omstruktureras, ny lagstiftning samt att Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente 
för kommunstyrelse och nämnder, har en översyn av socialnämndens reglemente 
genomförts. Målsättningen har varit en likformighet i utformningen mellan 
kommunstyrelsens och alla nämnders reglementen.

Utifrån SKLs nya rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in och 
laghänvisningar uppdaterats. Därutöver har några korrigeringar av tidigare felaktigheter 
gjorts.

Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är 
inlagt i reglementet 14 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget 
separatbeslut i frågan. 

Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i det gällande 
reglementet för socialnämnden KS 2016:626. Tillägg och ändringar visas gulmarkerat med 
kursiv text för ändringar som är nya och överstrykningar för det som förslås att tas bort. 
Dessutom har kommentarer fälts in i högerspalten med förklaringar och kommentarer.

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för socialnämnden,

att gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat 
KF 2016-11-07 § 218 upphör att gälla 2019-12-01, 

att reviderat reglemente för socialnämnden träder i kraft 2019-12-01.

Underlag
1. Gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218, 
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för 

socialnämnden,
3. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.
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Utdragsbestyrkande

§ 121

Förfrågan till kommuner om att delta i upphandling av högskolekurser för behörighet inom 
barn och unga
Dnr Sn/2019:345

Socialnämnden beslutar

att delta i SKL:s upphandling av högskolekurser för att göra handläggare behöriga.
 
Ärendebeskrivning
Kommunerna har fått förfrågan från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om 
deltagande i upphandling av högskolekurser för att handläggare ska bli behöriga att arbeta 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Bakgrunden är det krav som 2014 infördes på 
behörighet för handläggare inom Socialförvaltning för att utföra vissa uppgifter inom barn- 
och ungdomsvården. Erbjudandet SKL skickat ut är ett engångserbjudande. För att delta 
så måste varje kommun/arbetsgivare göra en inventering av vilka medarbetare som är 
anställda inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning som inte 
uppfyller de föreskrivna kraven på behörighet. Varje kommun/arbetsgivare behöver också 
identifiera hur många anställda som ska komplettera sin utbildning och med vilken/vilka 
kurs/er (någon kan ha kurser i psykologi, socialrätt och förvaltningsrätt, men behöver 
komplettera med kurs i socialt arbete, medan någon annan behöver gå samtliga kurser. 

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att delta i SKL:s upphandling av högskolekurser för att göra handläggare behöriga.

Underlag
1. Förfrågan från SKL till kommunerna om upphandling av högskolekurser för att göra 

handläggare behöriga.
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Utdragsbestyrkande

§ 122

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;

- Sommarplanering 2019
- Säboköer
- Utskrivningsklara
- Tillsättning av tjänster
- Avancerad resursplanering - Strategiska uppdraget 6.0 (kort redovisning, nuläge)

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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Utdragsbestyrkande

§ 123

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.

Johannes Sundelin (S) informerar;
han kommer att delta vid Kommunala pensionärsrådet den 30 augusti 2019, samt
att han tillsammans med Josefine Rynbäck (MP) kommer att delta vid Minoritetsspråks-
dagen 4 september 2019 - återkommer med återkoppling vid nästa sammanträde.

Tomas Junkka (S) uppmanar nämnden att delta vid Minoritetsspråksfestivalen i Gällivare 
29-31/8-19.

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.
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Utdragsbestyrkande

§ 124

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.

Ordförande Johannes Sundelin (S) informerar;
Han kommer att delta på kommande Förvaltningschefsdagarna samt Ordförandeträffen i 
länet – återkommer med information från dessa vid nästa sammanträde. 
 
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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Utdragsbestyrkande

§ 125

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2018:226, Sn/2019:160, Sn/2019:247, Sn/2019:285, Sn/2019:292, 
Sn/2019:302, Sn/2019:303, Sn/2019:305, Sn/2019:154, Sn/2019:313, Sn/2019:324, 
Sn/2019:352

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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Utdragsbestyrkande

§ 126

Anmälda delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6, Sn/2019:342, Sn/2019:350

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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Utdragsbestyrkande

§ 127

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.

Tillägg ärendeuppföljningslistan;
Uppföljning av Fördjupad Personalredovisning, preliminärt januari-februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.


