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Närvaro vid Socialnämndens sammanträde 2019-09-30

Ordinarie Namn Parti Beslut i §§
Närvaran
de
Klockan

Anmärkning

Ordförande Johannes Sundelin   S 128-144

Vice 
ordförande Tomas Junkka   S 128-144

2:e vice 
ordförande Josefine Rynbäck  MP 128-144

Ledamot Katinka Sundqvist 
Apelqvist   V

Ledamot Elsa Häggqvist   V 128-144

Ledamot Marina Eriksson   M 128-144

Ledamot Anette Lindström   M 128-144

Ledamot Stefan Ovrell  MP

§§128-130, 
§132, 
§§135-137, 
§139, §144

09:00-
12:05

Ledamot Paula Palmqvist  SD 128-132, 
134-144 Jäv § 133

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Ramiz Husakovic   V

Ersättare Malin Lassi   V

Ersättare Ann-Christin
Lehtipalo   V

Ersättare Monica Hellström   S

Ersättare Elin Näslund   S

Ersättare Imelda Iran   M

Ersättare Tommy Krigsman   NS

Ersättare Dagmar Nyman  MP 128-144 Ers Katinka Sundqvist-Apelqvist

Ersättare Mia Feldenius  SD

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Anneli Silverhav §§ 128-144

Förvaltningsc
hef

Annette Viksten 
Åhl §§ 128-144

Integrationsst
rateg

Mariann -
Gustafsson § 129

Integrationssa
mordnare Malin Sjöholm § 129

Enhetschef Mats Ryen § 129
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klare Christina Hansson §§ 130-132

Ekonom Marie Rydström-
Karlsson §§ 130-132

Avdelningsche
f 

Sandra Keinström-
Rynbäck § 133

Avdelningsche
f Mona Holmström § 134
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Utdragsbestyrkande

§ 128

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

§ 129

Redovisning från projekt med fördjupad introduktion
Dnr Sn/2019:364

Socialnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Redovisning från pågående projektet med fördjupad introduktion, avsedd för nyanlända, 
vid socialnämndens sammanträde den 30 september 2019 av Marianne Gustavsson, 
Mats Ryen och Malin Sjöholm.

Ekonomiska konsekvenser
Projektet finansieras under 2019 med statliga medel. För eventuell fortsättning med 
fördjupad introduktion finns ingen klar plan för finansiering under 2020.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta 

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

Underlag
1. §80 SNau 2019-09-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 130

Fördjupad budgetuppföljning
Dnr Sn/2019:1

Socialnämnden beslutar

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

att anta den fördjupade budgetuppföljningen. 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens fördjupade budgetuppföljning efter augusti med kommentarer från 
avdelningscheferna.

Ekonomiska konsekvenser
Framgår av den fördjupade budgetuppföljningen.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

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 för en budget i balans, samt

att anta den fördjupade budgetuppföljningen.

Underlag
1. Fördjupad budgetuppföljning efter augusti månad.
2. §75 SNau 2019-09-17.

Yrkande 
Elsa Häggqvist (V) yrkar 

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

att anta den fördjupade budgetuppföljningen.
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Utdragsbestyrkande

§ 131

Delårsrapport socialnämnden 2019
Dnr Sn/2019:30

Socialnämnden beslutar 

att Socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende Delårsrapport 
2019 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendebeskrivning
Till delårsrapport sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser 
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning och förväntad utveckling avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål. Samt uppföljning som utgår från strategiska 
målsättningar och fokusområden inom socialnämndens ansvarsområde.  

Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens delårsrapport uppvisar ett underskott på 8 711 tkr. Delårsrapporten 
redovisas i detalj på socialnämndens sammanträde.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta 

att Socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti tillförs ärende Delårsrapport 
2019 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. 

Underlag
Socialnämndens delårsrapport 2019 uppdelade i:
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti till delårsrapport 2019. 
2. Socialnämndens fördjupade delårsrapport januari – augusti 2019.
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Utdragsbestyrkande

§ 132

Delårsuppföljning Internkontrollplan socialnämnden 2019
Dnr Sn/2019:29

Socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår 2019.

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

Socialnämnden har upprättat internkontrollplan för 2019 som omfattar uppföljning av 
uppsatta mål, Gällivare kommuns dokumentsamling, uppföljning av handlingsplaner för 
målstyrning, ekonomisk uppföljning, uppföljning av socialnämndens ärenden, uppföljning 
av revisionsrapporter, reglementen, uppföljning av statsbidrag, etik korruption och 
oegentligheter, övergripande organisationsförändring samt uppföljning av riskbedömning i 
verksamheten.

Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 30 juni.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår 2019.

Underlag
1. Socialnämndens internkontrollplan 2019.
2. Uppföljning av Socialnämndens internkontroll delår 2019.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar 

att godkänna uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan delår 2019.
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Utdragsbestyrkande

§ 133

Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor
Dnr Sn/2019:362

Socialnämnden beslutar

att detta projekt utvärderas av förvaltningen och att rapportering till nämnd sker i april 
2020. Denna satsning görs delvis för att skapa bättre förutsättningar för socialnämnden att 
minska behovet av inhyrd personal. En sådan utveckling skapar både minskade kostnader 
och bättre förutsättningar för kontinuitet, större attraktivitet och nöjdhet både hos personal 
och brukare. Detta beslut är således ytterligare en åtgärd för att skapa en budget i balans, 

att godkänna tidsplan för förkortad arbetstid i projektform,

att starta implementering av förkortad arbetstid i projektform utifrån framtagen tidsplan,
samt 

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

Reservation 
Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-11-06 § 131 beslutat att uppdra till socialnämnden och 
socialförvaltningen att utreda möjligheterna till förkortad arbetstid för sjuksköterskor och 
socionomer. Medel till detta har tillskjutits för år 2019-2020. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-06-13 § 100 lämnades information om utredning. 
Yrkesgruppen sjuksköterskor har tillsammans med enhetschef, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) arbetat i arbetsgrupp och förslag gällande arbetstidsförkortning är 
framtaget. I detta ingår även genomförd schemaöversyn och tidsplan för implementering 
av projekt är framtaget. 

Socialförvaltningen kommer utifrån uppdrag och arbete även upprätta riskanalys 
tillsammans med berörd yrkesgrupp, genomföra förhandling enligt medbestämmandelagen 
(MBL) med facklig part och upprätta lokala samverkansavtal (LOK). 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konskevenser i dagsläget då detta kommer genomföras inom befintlig 
budgetram. 

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut innebär ingen påverkan för barn och unga. Barn och ungas åsikter har 
inte in hämtats. 
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Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att detta projekt kontinuerligt utvärderas av förvaltningen och att rapportering till nämnd 
sker med 6 månaders intervaller. Denna satsning görs delvis för att skapa bättre 
förutsättningar för socialnämnden att minska behovet av inhyrd personal. En sådan 
utveckling skapar både minskade kostnader och bättre förutsättningar för kontinuitet, 
större attraktivitet och nöjdhet både hos personal och brukare. Detta beslut är således 
ytterligare en åtgärd för att skapa en budget i balans, 

att starta implementering av förkortad arbetstid i projektform utifrån framtagen tidsplan,
samt 

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

Efter socialnämndens allmänna utskotts sammanträde 2019-09-17 har förvaltningen 
lämnat nya förslag till beslut till socialnämnden

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att godkänna tidsplan för förkortad arbetstid i projektform,

att starta implementering efter genomförda förhandlingar,

att projektet följs upp och utvärderas i april 2020.

Underlag
1. Utredning.
2. Aktivitetsplan.
3. §76 SNau 2019-09-17.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar

att detta projekt utvärderas av förvaltningen och att rapportering till nämnd sker i april 
2020. Denna satsning görs delvis för att skapa bättre förutsättningar för socialnämnden att 
minska behovet av inhyrd personal. En sådan utveckling skapar både minskade kostnader 
och bättre förutsättningar för kontinuitet, större attraktivitet och nöjdhet både hos personal 
och brukare. Detta beslut är således ytterligare en åtgärd för att skapa en budget i balans, 

att godkänna tidsplan för förkortad arbetstid i projektform,

att starta implementering av förkortad arbetstid i projektform utifrån framtagen tidsplan,
samt 

att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar

att avslå genomförandet av arbetstidsförkortning för sjuksköterskor,

att effekten inte kommer att uppnås p.g.a. att bristen på sjuksköterskor är ett nationellt 
problem,

att genomförandet kommer att belasta budgeten med 4 miljoner enligt beslut från 
Kommunfullmäktige 2019-09-23 § 167, samt

att ge fördel för vissa yrkesgrupper anser vi inte vara rättvist, eftersom det råder stor brist 
på undersköterskor.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag mot Marina Erikssons 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

§ 134

Arbetstidsförkortning för socionomer
Dnr Sn/2019:367

Socialnämnden beslutar 

att förvaltningen efter att arbetsgruppen arbetat fram ett förslag lyfter det till nämnden för 
beslut. Förslaget skall innehålla åtgärder i syfte att minska beroendet av inhyrd personal 
och bidra till att göra kommunen en mer attraktiv arbetsplats för socionomer, samt 

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Reservation
Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har 2018-11-06 § 131 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 
möjligheterna till förkortad arbetstid för socionomer, medel är också tillskjutna för år 2019-
2020. 

Socialförvaltningen har till socialnämnd 2019-06-13 §100 lämnat en information kring 
utredning. Planeringen är att yrkesgruppen socionom under hösten 2019 tillsammans med  
enhetschef och avdelningschef skall starta upp arbetsgrupp i syfte att upprätta 
nulägesanalys, omvärldsbevakning samt ett önskat framtida läge. Att utifrån detta upprätta 
riskanalys tillsammans med berörd yrkesgrupp, genomföra förhandling enligt 
medbestämmandelagen (MBL) med facklig part och upprätta lokala samverkansavtal 
(LOK). 

Införandet av arbetstidsförkortning för socionom innebär ingen ökad budgetkostnad eller 
minskad bemanning.   

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konskevenser i dagsläget då detta kommer genomföras inom befintlig 
budgetram. 

Konsekvenser för barn och unga
Positiva konsekvenser då förkortad arbetstid kan medföra en bättre kontinuitet vilket är 
gynnsamt för barn och unga. 

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

att förvaltningen efter att arbetsgruppen arbetat fram ett förslag lyfter det till nämnden för 
beslut. Förslaget skall innehålla åtgärder i syfte att minska beroendet av inhyrd personal 
och bidra till att göra kommunen en mer attraktiv arbetsplats för socionomer, samt 
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att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. §77 SNau 2019-09-17.

Yrkande
Johannes Sundelin (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)

att förvaltningen efter att arbetsgruppen arbetat fram ett förslag lyfter det till nämnden för 
beslut. Förslaget skall innehålla åtgärder i syfte att minska beroendet av inhyrd personal 
och bidra till att göra kommunen en mer attraktiv arbetsplats för socionomer, samt 

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

Yrkande
Marina Eriksson (M) yrkar

att avslå genomförande av arbetstidsförkortning för socionomer eftersom vi förmodar att 
detta kommer att påverka budgeten och tillgängligheten för medborgarna.

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

§ 135

Förnya avtal av jämförelsemodell Kostnad per brukare, KPB
Dnr Sn/2019:291

Socialnämnden beslutar

att beslut §171 SN 2018-11-29 upphävs,

att ett nytt avtal upprättas med Ensolution AB.

Protokollsanteckning 
Johannes Sundelin (S) och Tomas Junkka (S) vill föra följande till protokollet:
Anledningen till att socialnämnden häver beslutet som den föregående nämnden tagit 
2018-11-29 är att KPB-analysen och Ensolutions tjänst bedöms vara en viktig del i arbetet 
med ”Framtidens äldreomsorg” och rimliga jämförelsekostnader som den nya nämnden 
fattat beslut om 2019-05-06.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden 2018-11-29 beslutade man att avsluta sammarbetet med Ensolution och 
jämförelsemodell Kostnad per brukare, KPB (Sn/2018:555 – 013).
Under de ca tio år som KPB använts har redovisning skett till socialnämnd och 
verksamheter årligen och KPB:s resultat har varit en del av social-nämndens arbete med 
mål- och 
resultatstyrning. Ensolution har många års samlad information gällande KPB för Gällivare 
Kommun och kan därmed ge oss en säker sammanställning samt uppföljning av KPB. 
Ensolution kan även vara behjälplig med att ge socialnämnden förslag på åtgärder i 
samband med redovisning av KPB.
Socialförvaltningen ser svårigheter att sammanställa och redovisa KPB på samma tydliga 
och fördjupade sätt som Ensolution har redovisat KPB, och vill därmed skriva ett nytt avtal 
med dem. Socialförvaltningen ser även över om deras vårdtyngdsmätning Kuben kan vara 
något som vi ska använda inom socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför en kostnad för socialnämnden om ca 200 000 kr/ år. Noteras bör 
att i redovisade summor för tidigare år ingår även kvalitetsundersökning Kompassen. 
Kompassen som mätinstrument för socialförvaltningen har avslutats.

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

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att beslut §171 SN 2018-11-29 upphävs,
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att ett nytt avtal upprättas med Ensolution AB.
Underlag

1. §78 SNau 2019-09-17.

§ 136
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Utdragsbestyrkande

Val av dataskyddsombud
Dnr Sn/2019:360

Socialnämnden beslutar 

att förorda Cornelia Landström Pohl som dataskyddsombud för socialnämnden,

att entlediga Annette Yngström som dataskyddsombud och upphäva beslut 
2018-04-24 § 71.   

Ärendebeskrivning
25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft och ersätta 
personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och 
innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter 
för den enskilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig för all 
behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla krav i lagen följs. 

Med anledning av att dataskyddsförordningen trädde i kraft utsågs dataskyddsombud i 
Gällivare kommuns nämnder och kommunstyrelse. Kommunstyrelsens dataskyddsombud 
har en övergripande roll bland dataskyddsombuden med uppgift att vara sammankallande 
till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med övriga dataskyddsombud delta i 
ett arbete med att utarbeta gemensamma regler och rutiner.

Socialnämnden har att ta ställning till att förordna nytt dataskyddsombud för 
socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden besluta

att förorda Cornelia Landström Pohl som dataskyddsombud för socialnämnden,

att entlediga Annette Yngström som dataskyddsombud och upphäva beslut 
2018-04-24 § 71.   

Underlag
1. Protokollsutdrag 2018-04-24 § 71.
2. §79 SNau 2019-09-17.
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Utdragsbestyrkande

§ 137

Riktlinjer för utökad ersättning vid semestrar och annan ledighet
Dnr Sn/2019:369

Socialnämnden beslutar 

att socialförvaltningen när behov av att erbjuda extra ersättningar i samband med 
semester och annan ledighet skall lyfta förslaget för beslut i socialnämnden, vidare skall 
personalenheten konsulteras. Detta för att skapa större uppsikt över kostnader och 
bemanningsläget i verksamheterna.

Ärendebeskrivning
Genom åren har socialförvaltningen emellanåt haft behov att erbjuda medarbetare extra 
ersättning vid semestrar och andra ledigheter. Syftet har varit att få tillräckligt med 
personal för att täcka vårdbehoven i verksamheterna som socialförvaltningen bedriver. 
Riktlinjen som bör gälla vid åtgärder i form av extra ersättning vid semestrar och annan 
ledighet är att socialnämnden bör innan åtgärden vidtas/beslutas få information om 
behoven samt en konsekvensbeskrivning.

Ekonomiska konsekvenser
Ökade personalkostnader som ligger utanför budgetram.

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

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

att socialförvaltningen när behov av att erbjuda extra ersättningar i samband med 
semester och annan ledighet skall lyfta förslaget för beslut i socialnämnden, vidare skall 
personalenheten konsulteras. Detta för att skapa större uppsikt över kostnader och 
bemanningsläget i verksamheterna.

Underlag
1. §82 SNau 2019-09-17.

Yrkande
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Stefan Ovrell (MP)

att socialförvaltningen när behov av att erbjuda extra ersättningar i samband med 
semester och annan ledighet skall lyfta förslaget för beslut i socialnämnden, vidare skall 
personalenheten konsulteras. Detta för att skapa större uppsikt över kostnader och 
bemanningsläget i verksamheterna.
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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 138

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
-tillsättning av tjänster
-Kort info sommaren -19
-Minoritetsspråkmedel

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 

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

Underlag
1. §81 SNau 2019-09-17.
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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 139

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.

Josefine Rynbäck (MP) informerar från Rådet för funktionshinderfrågor.
Tomas Junkka (S) informerar från samrådsgruppen för minoritetsspråk.
Johannes Sundelin (S) informerar från Kommunala pensionärsrådet.

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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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 140

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) informerar
Om utbildningsdag den 20/9-19 med Ulrika Nilsson/Söderstedts juridik på Folkets Hus i 
Gällivare för alla presidier med dess förvaltningschef samt sekreterare, tyvärr hade 
socialnämndens presidium inte möjlighet att delta.

Gemensam Målstyrningsdag för alla presidier har genomförts.

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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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 141

Delgivningar
Dnr Sn/2019:5, Sn/2019:60, Sn/2019:137, Sn/2019:243, Sn/2019:302, Sn/2019:368, 
Sn/2019:162

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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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 142

Anmälda delegationsbeslut
Dnr Sn/2019:6

Socialnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fram till utskick av kallelsen har inga delegationsbeslut inkommit.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

att lägga ärendet till handlingarna.
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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 143

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 till ärendeuppföljningslistan:
Uppföljning av implementering av arbetstidsförkortning för sjuksköterskor i april 2020,
Uppföljning av implementering av arbetstidsförkortning för socionomer – ej tidssatt, samt
Fastställanade av sammanträdesplan 2020 i november 2019.

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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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 144

Taxa för kostavgift
Dnr Sn/2019:22

Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att upphäva beslutet i Kommunfullmäktige § 138 2019-09-23, samt

att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS, 
inom LSS daglig verksamhet samt matdistribution för ordinärt boende.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:

Taxa för kost

Utifrån att Matlagets höjning är 4%, på grund av fördyrade livsmedelskostnader föreslår 
socialförvaltningen att följa Matlagets höjning. Kostavgiften inom vård och omsorgs-
boendeform höjs från 3571 kr/mån till 3714 kr/mån. Kostavgiften för korttidshem LSS höjs 
från 75 kr/dygn till 78 kr/dygn. LSS daglig verksamhet höjs från 53 kr/lunch till 
55 kr/lunch. Matdistribution höjs från 57 kr/portion till 59kr/portion.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och 
kommunplansdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdom medför en höjning av kostavgiften med 4%.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att upphäva beslutet i Kommunfullmäktige § 138 2019-09-23, samt

att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS, 
inom LSS daglig verksamhet samt matdistribution för ordinärt boende.

Underlag
1. Förslag taxa för kost.
2. Socialnämnden 2019-04-08 § 62.
3. Kommunfullmäktige 2019-09-23 § 138.


