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Välfärdssam
ordnare Sofie Nyström § 5
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Utdragsbestyrkande

§ 1

Socialnämndens detaljbudget 2019
Sn/2018:9 - 041

Socialnämnden beslutar 

att anta upprättad detaljbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en detaljbudget för socialnämnden 
2019.

Ekonomiska konsekvenser
För 2019 har socialnämnden en nettobudgetram på 486 439 tkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om upprättad 
detaljbudget 2019.

Underlag
1. Redovisning av detaljbudget 2019.

Yrkande
Elsa Häggqvist (V) yrkar 

att anta upprättad detaljbudget för 2019.

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

§ 2

Budgetinspel 2020-2022 socialnämnden
Sn/2018:8 - 041

Socialnämnden beslutar

att förvaltningschefen presenterar synpunkter enligt verksamhets-
planeringsprocessen.
 
Ärendebeskrivning
Ett förslag till drift och investeringsbudget för åren 2020 – 2022 har 
tagits fram av förvaltningen. Förslaget till budget skall gå vidare till 
kommunens fortsatta verksamhetsplaneringsprocess bl.a. scenario-
dagarna under 2019. Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter 
på den föreslagna budgeten. Under våren 2019 beslutas budgeten för 
2020-2022 av socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade åtgärder.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningschefen presenterar synpunkter enligt verksamhets-
planeringsprocessen.

Underlag
1. Sammanställning drift
2. Sammanställning investering
3. Investeringskalkyl kvalitetssäkringssystem
4. Investeringskalkyl nyckelfri hemtjänst
5. Investeringskalkyl gruppbostad funktionshinder
6. Investeringskalkyl lokal för samlad hemtjänst
7. Investeringsbilaga
8. Driftbilaga
9. Snau § 72
10. Sn § 165

Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar 

att förvaltningschefen presenterar synpunkter enligt 
verksamhetsplaneringsprocessen.
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Utdragsbestyrkande

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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Utdragsbestyrkande

§ 3

Information avseende utredning transport av brukare till och från daglig 
verksamhet.
Sn/2018:131 - 700

Socialnämnden beslutar

att utifrån den information som presenterades ge förvaltningschefen i 
uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ge förslag på hur en 
lösning ser ut, 

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

Ärendebeskrivning
SAVO(socialt arbete vård och omsorg) som organisatoriskt ligger inom 
service- och tekniknämndens ansvar är en daglig verksamhet för 
funktionsnedsatta. Utöver att vara en daglig verksamhet utför SAVO 
transporter av brukare som av socialnämnden fått beslut om insatsen 
daglig verksamhet på SAVO, på någon annan daglig verksamhet inom 
socialnämndens ansvar och/eller sysselsättning hos extern näringsidkare.  

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att tacka för informationen och lägga den till handlingen.

Underlag
1. Utredning avseende transporter av brukare till och från daglig 

verksamhet. 

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att utifrån den information som presenterades ge förvaltningschefen i 
uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ge förslag på hur en 
lösning ser ut, 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10  (36)

2019-01-08
  

 
 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 4

Information - äldreomsorgspedagog
Sn/2018:463 - 700

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgpedagog Anette Andersson informerar om sitt arbete inom 
socialförvaltningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 5

Information om Aware omsorgsapp
Sn/2018:581 - 739

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Välfärdssamordnare Sofie Nyström informerar om Aware omsorgsapp.
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Utdragsbestyrkande

§ 6

Åtgärdsplan gällande ofinansierade tjänster inom Resursenhet 7043, och 
övrig ofinansierad bemanning utanför ram
Sn/2018:407 - 042

Socialnämnden beslutar

att godkänna upprättad plan för att hantera samt finansiera tjänster inom 
ram för avdelningen för hemvård. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till socialnämnd 2018-08-30 § 131 redovisat 
åtgärdsplan för ofinansierade tjänster inom avdelning för hemvårds 
resursenhet inom hemtjänsten. Avdelningen för hemvård hade då 9,0 
ofinansierade tjänster inom resursenheten. Avdelningen har sedan 
2018-08-22 arbetat för att dessa tjänster ska finansieras inom ram. 
Förhandlingar enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 11 och § 19 har 
genomförts 2018-09-20 och 2018-09-28 med fackliga företrädare. 
Förhandlingen gällde vakanshållning av 3,0 tjänster inom resursenheten 
med anledning av att resursenheten inte tagit över serviceinsatser inom 
hela hemtjänsten. Förhandlingen gällde även vakanshållning av 
underskötersketjänster inom hela hemtjänsten under tiden 2018-09-01 
t.o.m. 2019-01-31. 

I fortsatt arbete för att medge finansiering inom ram för resursenheten 
har ytterligare 1,0 tjänst flyttats från hemtjänst Norra och medel för 
2,0 tjänster har finansierats från avdelningschef övergripande. 

Avdelning för hemvård ska ha samtliga tjänster inom ram inför 2019. 
Detta innebär att tidigare förhandlad vakanshållning av 3,0 tjänster 
fortlöper och ytterligare 3,0 tjänster omfördelas inom avdelningen eller 
socialförvaltningen för att personalkostnader ska komma inom ram. 
Detta arbete uppstartas 2018-12-03. 

Hemtjänst Resursenheten kan i och med detta inte utföra insatser inom 
områden hemtjänst Nära och hemtjänst Östra fram till dess att avan-
cerad resursplanering och TES är infört samt finansering medger detta 
enligt beslut. Avdelning för hemvård avser att redovisa aktivitetsplan, 
riskanalys samt förhandlingsprotokoll vid socialnämndens sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Tjänster om 1,5 mkr placeras inom ram

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn 
och ungdomars åsikt har därmed inte inhämtats. 
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna upprättad plan för att hantera samt finansiera tjänster inom 
ram för avdelningen för hemvård. 

Underlag
1. Sn §96 2018-05-31
2. Sn §131 2018-05-31
3. Snau § 81 2018-12-18
4. Finansiering av resursenheten
5. MBL 19 omfördelning tjänster resursenhet
6. Riskanalys resursenheten och nära hemtjänst

Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar 

att godkänna upprättad plan för att hantera samt finansiera tjänster inom 
ram för avdelningen för hemvård.

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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Utdragsbestyrkande

§ 7

Avveckling av servicehuset Enen
Sn/2018:324 - 735

Socialnämnden beslutar

att hänskjuta ärendet till socialnämndens sammanträde 25 februari 2019.

Ärendebeskrivning
2018-06-19 beslutade socialnämnden i Gällivare kommun om avveckling 
av servicehuset på vård och-omsorgsboendet Enen (§ 107) .2018-08-30  
beslutade socialnämnden att upphäva beslutet om avveckling i avvaktan 
på ett fullständigt underlag (§ 113) samt att ställa platser till förfogande 
till mindre vårdkrävande brukare.  Avveckling av servicehuset på Enen 
utreds inom socialförvaltningen utifrån följande aspekter:

 Alternativa användningsområden för lokalerna inklusive 
redovisning av kostnader, påverkan på närliggande 
verksamhetslokaler och uppskattad tidsplan.

 Konsekvensanalys ur brukar-, medarbetar-, och 
ekonomiperspektiv.

 Syftet är att ta fram beslutsunderlag inför socialnämndens 
sammanträde 2019-01-08.

Sju lägenheter i servicehuset är i dagsläget tomma med anledning av att 
bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen i form av plats på vård-och 
omsorgsboende. Mindre vårdkrävande brukare beviljas enligt 
socialtjänstlagen bistånd i form av hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Ekonomiska konsekvenser
Intäktsbortfall för hyra och omsorgsavgifter för ej uthyrda lägenheter 
under utredningstiden. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdomar är ej utrett.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att beslutet att ställa lediga platser på servicehuset till förfogande för 
mindre vårdkrävande brukare § 107 
2018-06-19 upphävs då detta ej kan verkställas,

att invänta utredning med fullständigt underlag gällande avveckling av 
servicehuset Enen innan nya beslut tas,

att beslut om att platser under avvecklingstiden nyttjas till 
avlastnings/korttidsplatser § 107 2018-06-19 upphävs.
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Sn § 113 2018-08-30
2. Sn § 107 2018-06-19
3. Snau § 82 2018-12-18

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att hänskjuta ärendet till socialnämndens sammanträde 25 februari 2019.

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

§ 8

Yttrande gällande begäran om komplettering i IVO:s ärende "Tillsyn 
avseende patientsäkerhet inom hälso-och sjukvård vid Gällivare kommun 
av avdelning för Hemsjukvård" - IVO, 8.5-28025/2018-3
Sn/2018:414 - 0072

Socialnämnden beslutar

att anta upprättat yttrande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har 2018-08-28 inlett en tillsyn 
och begärt ett yttrande av Gällivare kommun gällande hur 
patientsäkerhet upprätthålls inom Gällivare kommuns hälso- och sjukvård 
samt eventuella avvikelser gällande brister i patientsäkerhet. IVO har 
2018-11-01 begärt komplettering till yttandet. 

Socialförvaltningen har kompletterat yttrande till Inspektionen för vård 
och omsorg.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn och unga. Barn och 
ungas åsikter här därför inte inhämtas.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta upprättat yttrande.

Underlag
1. Begäran från inspektionen för vård och omsorg, inkom 2018-08-28.
2. Yttrande, 2018-09-25.
3. Begäran komplettering yttrande, inkom 2018-11-01.
4. Komplettering yttrande, 2018-11-30.
5. Svar 66A
6. Avvikelser
7. Fall
8. Snau § 83 2018-12-18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  17  (36)

2019-01-08
  

 
 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Junkka (S) 

att anta upprättat yttrande.

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

§ 9

Mottagning av ensamkommande barn 2019
Sn/2018:580 - 751

Socialnämnden beslutar

att nya anvisningar av ensamkommande barn placeras i Piteå kommun 
under år 2019.  

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har en prognos om mottagning av ensamkommande 
barn för 2019 om 1,42 promille vilket innebär 1-2 barn. Socialnämnden 
har 2018 fattat beslut om att inte längre tillhandahålla HVB-platser i egen 
kommun och i det fall ett barn som anvisas har behov av HVB så placeras 
barnet i Piteå kommun, enligt överenskommelse. Den boendeform som 
Gällivare har kvar är stödboenden där det i dagsläget finns 25 barn och 
ungdomar i åldrarna 16-19 år placerade. Stödboendena har genomgått 
strukturella förändringar under året med bland annat reducering av antal 
boendestödjare, borttag av fast personal i samtliga boendeenheter. 
Ungdomarnas stöd- och hjälpbehov ges nu istället av ett nyinrättat 
dagteam bestående av 10 boendestödjare som är gemensam för alla 
boende-enheter. Nattpatrullen om 4 boendestödjare finns kvar i 
dagsläget. 
Bedömningen är att många av ungdomarna skulle kunna klara egna 
boenden och samtliga står i förtur i bostadsköer men ingen av dessa har 
hittills fått erbjudande. Förslaget är att placera nya anvisningar under år 
2019, anvisningstalet 2 barn, i Piteå kommun utifrån rådande situation.     

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser. Kostnaden för placeringar bekostas av statliga 
medel. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser då barnet placeras direkt i annan kommun. 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att nya anvisningar av ensamkommande barn placeras i Piteå kommun 
under år 2019.  

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 
att nya anvisningar av ensamkommande barn placeras i Piteå kommun 
under år 2019.  
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att nämnd har beslutat i 
enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 10

Svar på Revisionsrapporten Samverkan - Socialnämnden och över-
förmyndarnämnden.
Sn/2018:522 - 007

Socialnämnden beslutar 

att anta svaret till revisorerna som sitt eget. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Gällivare kommun har genomfört en granskning avseende 
om socialnämnden och överförmyndarnämnden har säkerställt att 
samverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna emotser svar på 
granskningen från båda nämnderna senast 28 februari 2019. Revisorerna 
har gjort en sammanfattande bedömning att socialnämnden och 
överförmyndarnämnden delvis har säkerställt att samverkan sker på ett 
ändamålsenligt sätt. För att ytterligare utveckla området så lämnar 
revisorerna följande rekommendationer; att se över behovet av en mer 
strukturerad och formaliserad samverkan mellan verksamheterna. Att 
säkerställa att samverkan mellan de båda nämnderna följs upp i tillräcklig 
omfattning samt att socialnämnden säkerställer att de rutiner som finns 
inom området är kända och tillämpade. Utifrån rekommendationerna så 
har avdelningschef för Bistånd och administrativ chef BoU träffats för 
dialog om rekommendationerna och har en planering för arbetet, vilket 
redovisas i svaret till Revisorerna. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser att redovisa. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar. 

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att anta svaret till revisorerna som sitt eget. 

Underlag
1. Revisionsrapport ”Samverkan – socialnämnden och 

överförmyndarnämnden. 
2. Svar till Revisorerna.

Yrkande
Katinka Sundqvist Apelqvist (V) yrkar 

att anta svaret till revisorerna som sitt eget.
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Katinka Sundqvist Apelqvists förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att nämnd har 
beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvists förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 11

Val till socialnämndens allmänna utskott för mandatperioden 2019-2022.
Sn/2018:596 - 102

Socialnämnden beslutar

att utse allmänna utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse Johannes Sundelin (S), Tomas Junkka (S) samt Marina Eriksson 
(M) till ordinarie ledamöter,

att utse Josefine Rynbäck (MP), Elsa Häggqvist (V) samt Anette 
Lindström (M) till ersättare i socialnämndens allmänna utskott,

att utse Johannes Sundelin (S) till ordförande och Tomas Junkka (S) till 
vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. 
Socialnämnden får delegera beslutanderätt till utskott/beredning och ge 
dem uppgift att bereda ärenden till socialnämnden.

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i 
utskott/beredning för mandatperioden 2019-2022. Vid val till dessa 
ska föreskrifter om proportionella val tillämpas.

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en 
ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att utse allmänna utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse antal ledamöter i socialnämndens allmänna utskott,
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Utdragsbestyrkande

att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens allmänna 
utskott,

att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens allmänna 
utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att utse allmänna utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse Johannes Sundelin (S), Tomas Junkka (S) samt Marina Eriksson 
(M) till ordinarie ledamöter,

att utse Josefine Rynbäck (MP), Elsa Häggqvist (V) samt Anette 
Lindström (M) till ersättare i socialnämndens allmänna utskott,

att utse Johannes Sundelin (S) till ordförande och Tomas Junkka (S) till 
vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har 
beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 12

Val till socialnämndens sociala utskott för mandatperioden 2019-2022
Sn/2018:600 - 102

Socialnämnden beslutar

att utse sociala utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse Johannes Sundelin (S), Tomas Junkka (S) samt Marina Eriksson 
(M) till ordinarie ledamöter i socialnämndens sociala utskott,

att utse Josefine Rynbäck (MP), Elsa Häggqvist (V) samt Anette 
Lindström (M) till ersättare i socialnämndens sociala utskott,

att utse Johannes Sundelin (S) till ordförande och Tomas Junkka (S) till 
vice ordförande i socialnämndens sociala utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. 
Socialnämnden får delegera beslutanderätt till utskott/beredning och ge 
dem uppgift att bereda ärenden till socialnämnden.

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i 
utskott/beredning för mandatperioden 2019-2022. Vid val till dessa 
ska föreskrifter om proportionella val tillämpas.

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en 
ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att utse sociala utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse antal ledamöter i socialnämndens sociala utskott,
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Utdragsbestyrkande

att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens sociala 
utskott,

att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens sociala utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att utse sociala utskottet till socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022,

att utse Johannes Sundelin (S), Tomas Junkka (S) samt Marina Eriksson 
(M) till ordinarie ledamöter i socialnämndens sociala utskott,

att utse Josefine Rynbäck (MP), Elsa Häggqvist (V) samt Anette 
Lindström (M) till ersättare i socialnämndens sociala utskott,

att utse Johannes Sundelin (S) till ordförande och Tomas Junkka (S) till 
vice ordförande i socialnämndens sociala utskott,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har 
beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 13

Val av ordinarie representant samt ersättare till Kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022
Sn/2018:602 - 102

Socialnämnden beslutar 

att utse Johannes Sundelin (S) till ordinarie representant och Tomas 
Junkka (S) till ersättare till Kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att utse en ordinarie representant samt en ersättare 
till Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att utse en ordinarie representant samt en ersättare till Kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar 

att utse Johannes Sundelin (S) till ordinarie representant och Tomas 
Junkka (S) till ersättare till Kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

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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 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 14

Val av ordinarie representant och ersättare till Rådet för 
funktionshinderfrågor
Sn/2018:603 - 102

Socialnämnden beslutar

att utse Josefine Rynbäck (MP) till ordinarie representant och Johannes 
Sundelin (S) till ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att utse en representant och en ersättare till Rådet 
för funktionshinderfrågor.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att utse en representant och en ersättare till Rådet för 
funktionshinderfrågor,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar 

att utse Josefine Rynbäck (MP) till ordinarie representant och Johannes 
Sundelin (S) till ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

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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 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 15

Val av ordinarie representant samt ersättare till Rådet för minoritetsspråk 
för mandatperioden 2019-2022
Sn/2018:618 - 102

Socialnämnden beslutar 

att utse Tomas Junkka (S) till ordinarie representant samt Josefine 
Rynbäck (MP) till ersättare till Rådet för minoritetsspråk för 
mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att utse en ordinarie representant samt en ersättare 
till Rådet för minoritetsspråk för mandatperioden 2019-2022.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att utse en ordinarie representant samt en ersättare till Rådet för 
minoritetsspråk för mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

Yrkande
Josefine Rynbäck (MP) yrkar 

att utse Tomas Junkka (S) till ordinarie representant samt Josefine 
Rynbäck (MP) till ersättare till Rådet för minoritetsspråk för 
mandatperioden 2019-2022,

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

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

§ 16

Val av kontaktpolitiker till Landsbygdsrådet för mandatperioden 2019-
2022
Sn/2018:612 - 102

Socialnämnden beslutar 

att ärendet utgår då inga val ska göras till Landsbygdsrådet.
 
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att utse en ordinarie kontaktpolitiker samt en 
ersättare till Landsbygdsrådet för mandatperioden 2019-2022.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att utse en ordinarie kontaktpolitiker samt en ersättare till Landsbygds-
rådet för mandatperioden 2019-2022.
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Utdragsbestyrkande

§ 17

Förvaltningschefens rapport
Sn/2018:11 - 700

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 kvalitets-
säkring 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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Utdragsbestyrkande

§ 18

Information från de kommunala råden
Sn/2019:3 - 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 avsedd för eventuell 
information från utsedd representant från de kommunala råden.

Katinka Sundqvist Apelqvist (V) informerar från Rådet för 
minoritetsspråk.

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

§ 19

Kurser, konferenser samt återkoppling
Sn/2019:4 - 027

Socialnämnden beslutar

att Stefan Ovrell (MP) och Johannes Sundelin (S) deltar på konferensen 
Digitalisering – från ord till handling - kring e-nämnden och 
digitaliseringen den 1 februari i Luleå,

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

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

Stefan Ovrell(MP) informerar om en konferens i Luleå den 1 februari 
2019 om Digitalisering – från ord till handling -  kring e-nämnden och 
digitaliseringen.

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.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar 

att Stefan Ovrell (MP) och Johannes Sundelin (S) deltar på konferensen 
Digitalisering – från ord till handling - kring e-nämnden och 
digitaliseringen den 1 februari i Luleå,

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  34  (36)

2019-01-08
  

 
 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 20

Delgivningar
Sn/2017:2128 - 0072,Sn/2018:475 - 042,Sn/2018:519 - 
049,Sn/2018:614 - 0072,Sn/2018:628 - 102,Sn/2018:629 - 
102,Sn/2018:633 - 773,Sn/2018:648 - 440,Sn/2019:5 - 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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Utdragsbestyrkande

§ 21

Delegationsbeslut
INK/2018:94 - 053,Sn/2018:585 - 013,Sn/2018:613 - 702,Sn/2018:646 
- 702,Sn/2019:6 - 002

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.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna.

Underlag
1. Rapport.
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Utdragsbestyrkande

§ 22

Ärendeuppföljning
Sn/2019:7 - 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.

Ärendet ”Avveckling av servicehuset Enen” läggs in på listan med 
bevakningsdatum 26 februari,

En uppföljning på ärendet ”Information avseende utredning transport av 
brukare till och från daglig verksamhet” läggs in på listan med obeslutat 
bevakningsdatum,

Ett nytt ärende ”Revidering av strategiska uppdrag” läggs in på listan 
med obeslutat bevakningsdatum.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.


