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Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2023-02-23

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Inger Junkka   S 28-45

Vice 
ordförande Stefan Ovrell  MP 28-45

2:e vice 
ordförande Rami Besaiso   S 28-45

Ledamot Paulus Kuoljok   MP

Ledamot Lena Sjötoft   V 28-45

Ledamot Kjell Sundvall   M

Ledamot Marina Pålsson   M 28-32 10:30-15:00

Ledamot Nina Kaze   M 28-32 10:30-14:10

Ledamot Vakant   M

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Gerd Siverhall   S

Ersättare Gunnel Eriksson   S

Ersättare Angelica Nilsson  MP

Ersättare Dagmar Nyman  MP 28-45 Tjg.esättare för Paulus Kuoljok

Ersättare Sven Lundgren   V

Ersättare Imelda Iran   M 28-45 Tjg.ersättare för vakant plats

Ersättare Marita Välitalo   M 28-45 Tjg.ersättare för Kjell Sundvall

Ersättare Dick Lannerblad   M

Ersättare Vakant   M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 28-45

Förvaltningsc
hef

Annette Viksten 
Åhl §§ 28-45

Tf MAS Isabell Jansson § 29

SAS Anna Nilsson § 30

Controller Camilla Möller §§ 31-32

Bemanningss
pecialist Linda Larsson § 33

Stabschef Johan Apelqvist §§ 33-35
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Innehållsförteckning

§ 28 5
Godkännande av dagordning

§ 29 6
Patientsäkerhetsberättelse 2022

§ 30 8
Kvalitetsberättelse 2022

§ 31 10
Budgetuppföljning

§ 32 12
Årsredovisning socialnämnden 2022

§ 33 14
Motion av Eric Palmqvist (SD), Lars Alriksson (M), Mia Feldenius (SD), Benny Blom 
(M), Rory Blom (SD), Eva Alriksson (M), Tom Boman (SD), Marina Eriksson (M), 
Leif Andersson (SD), Kurt Kalla (M), Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), 
Kjell Sundvall (M), Daniel Söderberg (M), Anders Sjölund (M) och Nicklas Johansson 
(SJVP) angående avvecklande av schemaläggningssystemet ARP

§ 34 16
Uppföljning Internkontrollplan socialnämnden 2022

§ 35 18
Årlig revidering översikt framtida och nuvarande lokalbehov

§ 36 20
Information rörande arbetet Framtidens funktionshinderområde

§ 37 23
Genomlysa socialnämndens budget/verksamhet samt komma med åtgärdsförslag i 
syfte att komma i tekniska budgetramen

§ 38 25
Svar på Arbetsmiljöverkets uppföljning av tillsyn, digital inspektion 2022, dnr  
2021/030211

§ 39 26
Förvaltningschefens rapport

§ 40 27
Information av socialnämndens presidium

§ 41 28
Information från de kommunala råden

§ 42 29
Kurser, konferenser samt återkoppling
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§ 43 30
Delgivningar

§ 44 31
Delegationsbeslut

§ 45 32
Ärendeuppföljning
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Utdragsbestyrkande

§ 28

Godkännande av dagordning
Dnr Sn/2023:40

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändring: 

att lyfta ut ärende 11 - Svar på Arbetsmiljöverkets uppföljning av tillsyn, digital inspektion 
2022, dnr 2021/030211.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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Utdragsbestyrkande

§ 29

Patientsäkerhetsberättelse 2022
Dnr Sn/2023:35

Socialnämnden beslutar

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2022 Gällivare kommun.

Deltar ej vid beslut
Nina Kaze (M), Marina Pålsson (M), Marita Wälitalo (M) samt Imelda Iran (M) deltar ej vid 
beslut i ärendet.
 
Protokollsanteckning
Nina Kaze (M), Marina Pålsson (M), Marita Wälitalo (M) samt Imelda Iran (M) deltar inte i 
beslut gällande patientsäkerhetsberättelse 2022, detta på grund av att vi inte har fått 
möjlighet att förbereda oss i ärendet då den kom oss tillhanda kvällen före sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Enligt HSLF-FS 2016:40, 7 kap 1 §, ska en patientsäkerhetsberättelse skapas årligen, den 
ska innehålla hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens 
olika delar. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2022 Gällivare kommun.

Underlag
1. Patientsäkerhetsberättelse 2022 Gällivare kommun

Yrkande
Rami Besaiso (S) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag 

att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2022 Gällivare kommun.

Comfact Signature Referensnummer: 1560700



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (32)

2023-02-23
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 30

Kvalitetsberättelse 2022
Dnr Sn/2023:36

Socialnämnden beslutar

att anta socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2022,

att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
kvalitetsplan utifrån identifierade utvecklingsområden, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa upprättad 
kvalitetsplan för socialnämnden vid sammanträdet i september 2023.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten bedrivs med stöd av olika rättsliga regelverk, som alla innehåller krav 
på god kvalitet. Dessa krav och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) är styrande. 
Enligt Socialstyrelsen bör en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas varje år. 
Den ska beskriva kvalitetsarbetet under året som gått, hur det systematiska 
förbättringsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som 
uppnåtts samt vilka utvecklingsområden som identifierats för kommande år. 
I Gällivare kommun är socialnämnden den politiska nämnd som ansvarar för socialtjänsten 
och som socialförvaltningen och dess verksamheter lyder under. Verksamheterna är 
fördelade inom biståndsenheten och avdelningarna för funktionshinder, hemvård samt vård 
och omsorg.

Ekonomiska konsekvenser
Kvalitet är ett grundläggande verksamhetsmål och alla verksamheter har olika 
utvecklingsområden, vilket innebär att det inte möjligt att analysera ekonomiska 
konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
Konsekvenser för barn och unga bör betraktas som positiva då kvalitetsberättelsen 
fokuserar på kvalitet utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv.

Koppling till kommunens strategiska mål
Gällivare kommuns målstyrning och de globala målen i Agenda 2030 är 
ett komplement till socialförvaltningens övergripande kvalitetsarbete.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2022,

att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
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Utdragsbestyrkande

kvalitetsplan utifrån identifierade utvecklingsområden, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa upprättad 
kvalitetsplan för socialnämnden vid sammanträdet i september 2023.

Underlag
1. Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2022

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag 

att anta socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2022,

att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
kvalitetsplan utifrån identifierade utvecklingsområden, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa upprättad 
kvalitetsplan för socialnämnden vid sammanträdet i september 2023.
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Utdragsbestyrkande

§ 31

Budgetuppföljning
Dnr Sn/2023:1

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 

att anta budgetuppföljningen för perioden januari 2023, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram vidare direktiv för att nå budget i balans, 
samt återrapportera de nu givna direktiven.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för perioden januari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Presenteras vid sammanträdet.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2. Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Socialnämndens 
mål är att arbeta för en hållbar ekonomi med en budget i balans.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 

att anta budgetuppföljningen för perioden januari 2023.

Underlag
1. Resultat totalt januari – komplettering innan sammanträdet
2. Resultat per ansvar januari – komplettering innan sammanträdet
3. Socialnämndens allmänna utskott 2023-02-14 § 2

Yrkande
Dagmar Nyman (MP) yrkar 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv om att 
arbeta med en budget i balans, 
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Utdragsbestyrkande

att anta budgetuppföljningen för perioden januari 2023, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram vidare direktiv för att nå budget i balans, 
samt återrapportera de nu givna direktiven.

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

§ 32

Årsredovisning socialnämnden 2022
Dnr Sn/2023:10

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att Socialnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Årsredovisning
2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, samt

att överföra 11 873 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag,
årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys samt förväntad utveckling
avseende finansiella mål och verksamhetsmål. Årligen sammanfattas även nämndens
måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplan som är en del av kommunens
målstyrningsmodell.

Socialnämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2022 uppvisar ett
underskott på - 50 589 tkr.

Socialnämnden begär att få kompletteringsbudgetera 11 873 tkr av investeringsbudgeten.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplas till strategisk målsättning 2 ”Våra kommunala verksamheter ska vara
effektiva och attraktiva”.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

att Socialnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Årsredovisning
2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,

att överföra 11 873 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.

Underlag
Socialnämndens årsredovisning 2022 uppdelade i:
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse för årsbokslut 2022.
2. Kompletteringsbudget investeringar socialförvaltningen
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Yrkande
Rami Besaiso (S) yrkar i enlighet med socialförvaltningens förslag

att Socialnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende Årsredovisning
2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande, samt

att överföra 11 873 tkr av investeringsbudget som kompletteringsbudget till 2023.
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Utdragsbestyrkande

§ 33

Motion av Eric Palmqvist (SD), Lars Alriksson (M), Mia Feldenius (SD), Benny Blom (M), 
Rory Blom (SD), Eva Alriksson (M), Tom Boman (SD), Marina Eriksson (M), Leif Andersson 
(SD), Kurt Kalla (M), Mikael Lundberg (M), Sandra Eriksson (M), Kjell Sundvall (M), Daniel 
Söderberg (M), Anders Sjölund (M) och Nicklas Johansson (SJVP) angående avvecklande av 
schemaläggningssystemet ARP
Dnr Sn/2022:930

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att ARP inte är ett schemaläggningssystem samt att 
ett större arbete pågår kring bemanningsplanering kopplat till ny lagstiftning.

Externt ärendenummer:
KS/2022:797

Ärendebeskrivning
Motion angående avvecklande av schemaläggningssystemet ARP.

Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämndens ansvarsområde. 

Konsekvenser för barn och unga 
I dagsläget inga direkta konsekvenser för barn och unga. 

Koppling till kommunens strategiska mål 
Strategisk målsättning 1-Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. Strategisk 
målsättning 2-Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Strategisk målsättning 3 Våra 
medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det pågående arbetet i Socialförvaltningen.

Underlag
1. Motion
2. Resursplanering/schemaläggning – pågående arbete med bemanningsplanering 

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V)

att avslå motionen med hänvisning till att ARP inte är ett schemaläggningssystem samt att 
ett större arbete pågår kring bemanningsplanering kopplat till ny lagstiftning.
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande ställer Stefan Ovrell m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med Stefan Ovrell m.fl. förslag 
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Utdragsbestyrkande

§ 34

Uppföljning Internkontrollplan socialnämnden 2022
Dnr Sn/2023:14

Socialnämnden beslutar

att anta uppföljning av socialnämndens internkontrollplan för år 2022.

Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom 
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där 
bedömda risker finns.

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152).

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 1-Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs. Strategisk 
målsättning 2-Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Strategisk målsättning 3-Våra 
medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Strategisk 
målsättning 4-Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som inskar miljöoch 
klimatpåverkan.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att anta uppföljning av socialnämndens internkontrollplan för år 2022.

Underlag
1. Uppföljning Socialnämndens internkontrollplan för år 2022

Comfact Signature Referensnummer: 1560700



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  17  (32)

2023-02-23
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

2. Socialnämndens internkontrollplan för år 2022

Yrkande
Dagmar Nyman (MP) yrkar i enighet med socialförvaltningens förslag

att anta uppföljning av socialnämndens internkontrollplan för år 2022.
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§ 35

Årlig revidering översikt framtida och nuvarande lokalbehov
Dnr Sn/2023:107

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys till 
socialnämnden i september 2023 om framtida och nuvarande lokalbehov.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att årligen redovisa övergripande hur vi arbetar med 
lokalbehov som är aktuella både kortsiktigt och långsiktigt.
Det pågår ett arbete inom alla tre avdelningarna i förvaltningen kopplat till lokaler och det 
är aktuellt både med nyproduktion och renovering för att skapa ändamålsenliga lokaler 
efter förvaltningens behov.
I bifogat underlag finns mer omfattande information gällande status på lokaler.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för aktuella och framtida byggnationer finns med i förvaltningens 
investeringsbudget.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser identifierade.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategisk målsättning 2 - Våra verksamheter är effektiva och attraktiva.
Strategisk målsättning 3 – Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och 
ansvarstagande.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Underlag
1. § 28 Protokollsutdrag: Översikt framtida och nuvarande lokalbehov, Dnr 

Sn/2021:606
2. Underlag
3. Socialnämndens allmänna utskott 2023-02-14 § 4
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Yrkande
Rami Besaiso (S) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys till 
socialnämnden i september 2023 om framtida och nuvarande lokalbehov.

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

Comfact Signature Referensnummer: 1560700



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  20  (32)

2023-02-23
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 36

Information rörande arbetet Framtidens funktionshinderområde
Dnr Sn/2023:114

Socialnämnden beslutar

att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning
Funktionshinderområdet behöver anpassas för att svara mot behov, förutsättningar och 
framtid. Framtidens behov styrs av volymen brukare och deras behov och önskemål när 
det gäller stöd, service och omsorgsinsatser från socialtjänsten samt lagstiftning och 
Gällivare kommuns förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, ekonomi och kompetens.
För att socialnämnden ska uppnå mål i enlighet med Gällivare kommuns målstyrning har 
socialnämnden beslutat om uppdrag till socialförvaltningen. Socialförvaltningen har arbetat 
och fortsätter att arbeta utifrån dessa uppdrag och nuläge utifrån uppdragen redovisas vid 
sammanträdet. 

Arbetet inom framtidens funktionshinderområde är uppdelat i 9 deluppdrag, dessa 
uppdrag utgår från socialnämndens beslut 2020-11-19 § 166 (Sn/2019:452).

Beslut i socialnämnden 2021-08-24 § 126 utifrån deluppdrag 1 (Sn/2021:228)

- att utöka nuvarande 45 platser, inom boende med särskild service och annan 
särskilt anpassad bostad för personer med funktionsnedsättning enligt LSS, med 
sex platser för att möta nuvarande behov och möjliggöra verkställighet av ej ännu 
verkställda beslut.

- att ge i uppdrag till socialförvaltningen att arbeta för en utökning av boende 
platser inom LSS för att möta nuvarande och framtida behov

Beslut i socialnämndens 2021-11-09 § 186 utifrån deluppdrag 2 - 5 (Sn/2021:581)                                         

- att annan särskilt anpassad bostad enligt LSS lagen, anordnas och anpassas efter 
den enskildes behov när ett beslut om annan särskilt anpassad bostad ska 
verkställas, 

- att annan särskilt anpassad bostad ska erbjudas i samma fastighet, 

- att öka succesivt antal boendeplatser inom LSS genom att ersätta/anpassa en 
lokal/verksamhet åt gången och i samband med detta utöka antal platser till 6–7 
platser per gruppbostad. De lokaler som behöver ersättas är Forsheden, 
Fjällsippan, Föreningsgatan och Björken, 

- att utöka platser på serviceboende och genomföra detta genom att omvandla 
befintlig gruppbostad till serviceboende samt vid behov utöka antal platser med 
lägenheter i nära anslutning, 
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- att konvertera gruppbostadplatser på Fjällsippan och Forsheden till 
serviceboendeplatser, att samordna gruppbostäder med i dagsläget få platser. 
Förslagsvis samordnas Tranbäret 4 platser + Granbacka 4 platser, till ett boende 
med 6–7 platser, 

- att ge i uppdrag till socialförvaltningen att göra en uppföljning av organisationen 
boendestöd, 

- att ge i uppdrag till socialförvaltningen att arbeta för en öppen verksamhet, utan 
biståndsbeslut, genom att utöka de sociala aspekterna i samarbete med bland 
annat föreningsliv och företag på orten, 

- att socialförvaltningen fortsätter att arbeta fram förslag på riktlinjer för 
myndighetsutövning inom LSS samt Sol socialt stöd, 

- samt att uppdra till socialförvaltningen att ta fram planering för i vilken ordning 
ersättning /anpassning, utökning, konvertering samt samordning ska genomföras.

Beslut i socialnämnden 2021-12-15 § 207 utifrån deluppdrag 7 (Sn/2021:234) och § 208 
utifrån deluppdrag 8 (Sn/2021:235)

- att godkänna 100 % tjänster för personliga assistenter, 

- att godkänna överskottsresurser går till avancerad resursplanering,

- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan för genomförande av beslutet 
så att satsningen budgeteras innan det verkställs.

- att godkänna byte av titulatur från dagens titlar, från omsorgspedagog till 
stödpedagog, vårdare och skötare till stödassistent, vårdbiträde till stödbiträde, i 
enlighet med nationella titlar för de som arbetar inom funktionshinderområdet.  

Ekonomiska konsekvenser
Informationen genererar inga ekonomiska konsekvenser. Arbetet inom ramen för 
framtidens funktionshinderområde genererar ekonomiska konsekvenser och har redovisats 
inom respektive uppdrag.

Konsekvenser för barn och unga
Informationen genererar inga konsekvenser för barn och unga. Barn och unga finns inom 
funktionshinderområdets verksamheter.

Koppling till kommunens strategiska mål
Funktionshinderområdet behöver anpassas för att svara mot behov, förutsättningar och 
framtid för att socialnämnden ska uppnå mål i enlighet med Gällivare kommuns 
målsättning.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att tacka för informationen.
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Underlag
1. Presentation
2. Socialnämndens allmänna utskott 2023-02-14 § 5

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar i enlighet med socialnämndens allmänna utskotts förslag

att tacka för informationen.
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§ 37

Genomlysa socialnämndens budget/verksamhet samt komma med åtgärdsförslag i syfte att 
komma i tekniska budgetramen
Dnr Sn/2023:122

Socialnämnden beslutar

att förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla konsult som genomför analyser och 
föreslår åtgärder utifrån ärendebeskrivningen i detta ärende.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-05 att socialnämnden får i uppdrag att med hjälp av 
en extern konsult genomlysa verksamheten samt komma med åtgärdsförslag som gör att 
socialförvaltningen kommer i teknisk ram utifrån prislappsmodellen.
Socialförvaltningen har på nämndens uppdrag målmedvetet jobbat med att minska 
nettokostnadsavvikelsen. Exempelvis har beslut och åtgärder genomförts för att minska 
nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen med 13, 3 % mellan 2019 och 2020. Beslut 
om ytterligare förändringar har tagits i socialnämnden den 2022-12-20 där 
socialförvaltningen har fått i uppdrag att ytterligare minska antalet vård och 
omsorgsboende med 20 platser. I jämförelse med liknande kommuner har Gällivare 
Kommun 39 platser mer inom vård och omsorgboendena. Socialförvaltningen bedömer att 
djupare analyser behövs inom vissa områden för att vägleda kommande förändringsarbete 
samt att komma ner i den tekniska ramen för budgeten för socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser 
Kostanden för konsultarvode kommer troligen ligga på mellan 200 000 – 300 000 kr. Dessa 
pengar finns ej i budget för socialnämnden 2023 och kommer därför resultera i ett 
underskott. 

Konsekvenser för barn och unga
Barn och ungas åsikter har inte inhämtats, men i nuläget finns det inte några kända 
konsekvenser. 

Koppling till kommunens strategiska mål
Analys av dessa delar påverkar samtliga mål och framtida underlag ger oss möjlighet att ta 
välunderbyggda beslut som utvecklar socialförvaltningen och därmed kommunens samtliga 
mål. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla konsult som genomför analyser och 
föreslår åtgärder utifrån ärendebeskrivningen i detta ärende.
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Underlag
1. Kommunstyrelsens beslut från 2022-12-05 § 291
2. Socialnämndens allmänna utskott 2023-02-14 § 3
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§ 38

Svar på Arbetsmiljöverkets uppföljning av tillsyn, digital inspektion 2022, dnr  
2021/030211
Dnr 

Socialnämnden beslutar

att lyfta ut ärendet ur dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ärendet kompletteras med handlingar innan sammanträdet.

Ärendet lyfts ur dagens sammanträde.
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§ 39

Förvaltningschefens rapport
Dnr Sn/2023:2

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående och aktuella ärenden.
Annette Viksten Åhl, förvaltningschef informerar om:
- arbete med scheman som följer ny lagstiftning
- förändringsarbetet i HSL organisationen utifrån kommande äldreomsorgslag
- projekt LSS
- IBIC arbetet rullar på
- sommarbemanning
- kompetensbrister inom vård/omsorg/hemsjukvård
- info nya verksamhetssystemet Pulsen Combine

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

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

Underlag
1. Styrgruppsprotokoll - Införande Combine Gällivare 2023-02-02
2. Projektstatus - Införande Combine Gällivare - 2023-02-02
3. Risk och konsekvensanalys - Införande av Combine för Gällivare
4. Socialnämndens allmänna utskott 2023-02-14 § 6
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§ 40

Information av socialnämndens presidium
Dnr Sn/2023:3

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Information från socialnämndens presidium ska ge nämnden löpande information om 
möten, aktuella frågor eller andra viktiga inspel som nämndens ordförande eller presidiet 
tagit del av. Punkten skall ses som ett komplement till den informationspunkt som 
förvaltningschefen ansvarar för. Presidiet kan under denna punkt lyfta frågor som hanteras 
i andra samarbetsorgan så som Norrbottenskommuner socialberedning, Socialnämnds ord-
förandes länsträffar eller regionen och kommunernas gemensamma samverkansberedning 
osv. Punkten skapar också möjlighet för nämndens samtliga ledamöter att ge presidiet 
inspel och synpunkter inför möten eller konferenser med de olika samarbetsorgan och 
forum som presidiet deltar på.

Vid dagens sammanträde ger ordförande Inger Junkka (S) följande information:
- Sommarförmånerna
- Hedgården
- Målstyrning
- Prislapps modellen
- rutin hur man hanterar mail från anhöriga/föräldrar
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§ 41

Information från de kommunala råden
Dnr Sn/2023:4

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.

Kommunala pensionärsrådet har haft möte men ingen från socialnämnden kunde delta.

Comfact Signature Referensnummer: 1560700



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  29  (32)

2023-02-23
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 42

Kurser, konferenser samt återkoppling
Dnr Sn/2023:5

Socialnämnden beslutar

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

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

Politikerutbildning med genomgång av stöd- och utvecklingsavdelningan rörande 
sammanträdesadministration, rapportering i Visma, Lexmeeting etc. genomförd 20 januari 
2023 på Blå Forell – Gällivare Folkets Hus för alla politiker.
Utbildning för alla politiker 17 februari 2023 med Ulrika Nilsson Söderstedts Management 
AB rörande kommunala självstyret, arbetsmiljö mm. ställdes in p.g.a. sjukdom, inväntar 
nytt datum.

Comfact Signature Referensnummer: 1560700



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30  (32)

2023-02-23
  

 
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 43

Delgivningar
Dnr Sn/2023:6, Sn/2022:416, Sn/2022:610, Sn/2022:25, Sn/2022:26, Sn/2022:27, 
Sn/2022:28, Sn/2022:29, Sn/2022:30, Sn/2022:31, Sn/2022:32, Sn/2022:33, 
Sn/2022:34, Sn/2023:110, Sn/2023:111, Sn/2022:842, Sn/2023:147, Sn/2023:135

Socialnämnden beslutar

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning till handlingarna.

Underlag
1. Rapport
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§ 44

Delegationsbeslut
Dnr Sn/2023:7, Sn/2022:38

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.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Underlag
1. Rapport
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§ 45

Ärendeuppföljning
Dnr Sn/2023:8

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.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 
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