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§ 49
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Beskrivning av ärendet
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som
ska tilläggas eller tas bort. Punkter på Övriga frågor tillkommer.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

godkänna dagordningen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Delgivningar allmänna ärenden
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Följande ärendet har delgivits socialnämnden;
-

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
Revisionsrapport - Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga
Kommunfullmäktige 2022-04-04 § 31 - Kommunens målinriktning för år 2022-2023
Kommunfullmäktige 2022-04-04 § 32 - Budgetdirektiv 2023-2026
Kommunfullmäktige 2022-04-04 § 35 - Årsredovisning 2021
Begäran om återbesättning enhetschef Solbacken 2, enhetschef Mysinge vård- och
omsorgsboende

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

§ 53

2022-134/702
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Handlingsplan för kompetensförsörjning
Socialnämnden beslutar
att

anta handlingsplan för kompetensförsörjning

att

handlingsplan för kompetensförsörjning delges kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger handlingsplan för kompetensförsörjning daterad 2022-03-15. Syftet med
kompetensförsörjningsplanen är att få ett övergripande arbetssätt och förhållningssätt för
socialförvaltningen att rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens. Målet är att bli en
attraktiv förvaltning för personer med adekvat utbildning. Socialförvaltningen vill skapa
kvalitet och kontinuitet för brukarna inom alla avdelningar.
Handlingsplanen innehåller förslag på hur socialförvaltningen kan lyckas med
kompetensförsörjning och rekrytering.
Föredragande i ärendet Linnea Rehnblom, t.f. avdelningschef hemtjänst.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

anta handlingsplan för kompetensförsörjning

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

2022-95/706

Sida
8

Återrapportering statliga medel - Habiliteringsersättning
Socialnämnden beslutar
att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel till kommunerna för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa
dagpenning eller höja en lågdagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, så kallad
habiliteringsersättning. Med anledning av Coronapandemin har villkoren för ersättningen
ändrats och bidraget får användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet
har kunnat erbjudas eller att de som annars skulle ha deltagit i verksamhet enligt LSS inte
har kunnat närvara på grund av smittorisk.
Kiruna kommun har under pandemin pausat stora delar av daglig verksamhet på grund av
smittorisken, dels för arbetstagarna och brukare på de ställen arbetstagarna arbetar på.
Många av arbetstagarna är själva i riskgrupp gällande Covid -19. När restriktionerna lättades
och fler och fler blev vaccinerade har daglig verksamhet återupptagits allt eftersom.
Förvaltningen mottog 895 725 kr i habiliteringsersättning under 2021.
Nuläge - återrapport
Förvaltningen har betalat ut extra ersättning till alla arbetstagare vid två tillfällen under
2021. En gång på våren och en gång på hösten. Förvaltningen har betalat ut totalt: 895 725kr
till arbetstagarna.
Föredragande i ärendet Linnea Rehnblom, t.f. avdelningschef hemtjänst.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

2020-311/730
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Återrapportering statliga medel - Äldreomsorgslyftet
Socialnämnden beslutar
att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Regeringen har år 2021 gett i uppdrag åt Socialstyrelsen att fördela medel till Sveriges
kommuner för att öka kompetensen inom kommunalt finansierad vård, det så kallade
Äldreomsorgslyftet. Kiruna kommun fick ta emot 8 016 272 kr och har förbrukat 2 923 393kr
under 2021. Kvarstående medel 5 083 879 kr har, enligt villkoren, återbetalats till
Socialstyrelsen. Anledningen till att förvaltningen inte använt upp alla medel är att
verksamheterna har fokuserat på kärnan i vårt uppdrag, att ta hand om brukarna. Det har
varit svårt att frigöra personal för studier då vikariebristen är stor. Det har varit extra svårt
att bemanna verksamheterna under pandemin, men även efter pandemin avtagit. Uppstarten
av studierna har också dragit ut på tiden med anledning av personalbrist hos Lapplands
Lärcentra. Under fjärde kvartalet 2021 har fler tillsvidareanställda påbörjat studier till
undersköterska via Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftets syfte är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och
omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald
arbetstid.
Nuläge - återrapport
För närvarande studerar ett antal personal till undersköterska via Lapplands Lärcentra. De
har tjänstledigt 100% eller 50% med bibehållen lön. Förvaltningen håller i detta nu på med
en upphandling för att sätta i gång fler personal i studier till undersköterska. Upplägget blir
lite annorlunda med 50% tjänstledighet och 100% studier. Detta för att erfaren personal ska
kunna ta examen på kortare tid för att sedan få titulera sig som undersköterska. Det
förutsätter givetvis godkända betyg och godkänd examen. Målet är att öka antalet
undersköterskor inom förvaltningen för att öka kompetensen samt med det följer
förhoppningsvis yrkesstolthet och att fler och fler vill utbilda sig till undersköterskor.
Föredragande i ärendet Linnea Rehnblom, t.f. avdelningschef hemtjänst.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

2022-97/706
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Återrapportering statliga medel - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer
Socialnämnden beslutar
att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat bidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Kiruna Kommun emottog 9 448 213 kr.
Kostnaderna inom ramen för detta bidrag uppgick till 4 550 559 kr, vilket gör att 4 897 654kr
kvarstår till år 2022 att använda i samma syfte. Förvaltningen har under 2021 fokuserat på
kärnverksamheten - att ha god vård och omsorg om våra äldre, att bemanna och att fokusera
på basala hygienrutiner för att hålla nere smitta. Detta medförde en prioritering i arbetsuppgifterna vilket föranlett att statsbidraget inte nyttjats fullt ut. Förvaltningen fick behålla
medlen till år 2022 och har därför kunnat prioritera andra statsbidrag.
Nuläge - återrapport
Inom ramen för detta bidrag har förvaltningen anställt två äldrekonsulenter som ska öka
aktiviteterna på boendena. De ska dels utföra egna aktiviteter för och med brukarna och
implementera 20 minuters aktivitet per avdelning och dag. Del av lönekostnad för kvalitetsledare har också tagits från detta bidrag med arbetet att få ut medlet. Lön för projektledare
för våld mot äldre samt personal som arbetar på träffpunkterna i centrala Kiruna och i
Vittangi. Förvaltningen har också använt medlet för att köpa in material till äldrekonsulenterna, projektet ”våld mot äldre” samt till träffpunkterna. Material till boendena har
köpts in av enheterna själva.
Både chefer och baspersonal har fått utbildning i schemaläggning för att få bra flöde i schema
samt att all personal ska förstå schemaläggningen och dess betydelse för verksamheten.
Inköp av två gungstolar som är anpassade för äldre med BPSD (beteende och psykiska
symtom vid demens). Dessa gungstolar står på Movägens äldreboende och kan nyttjas av alla
som bor där. Kvarstående medel får nyttjas 2022. Förvaltningen har reviderat handlingsplanen och använder pengarna till att ge god vård och omsorg till våra äldre.
Föredragande i ärendet Linnea Rehnblom, t.f. avdelningschef hemtjänst.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga återrapporteringen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Kurser och konferenser
Inget för dagen.
---------

Justerandes sign
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§ 58
Övriga frågor
Marianne Baas (S)
Ställer frågan kring det 4 lägenheterna på Blomstergården, en av lägenheterna är inte uthyrd
på grund av den behöver renoveras, vem tar den kostnaden?
Vid föregående nämnd diskuterades att en ”ny” invigning av träffpunkten i Vittangi skulle ske
då den tidigare invigningen saknade representanter från socialnämnden och
socialförvaltningen.
Frågorna tas vidare till förvaltningen och redovisas vid nästkommande nämnd.
--------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Information från patientnämnden
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Inom varje landsting/region och kommun ska det finnas en patientnämnd enligt lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. En kommun som ingår i en
region får överlåta skyldigheten enligt 1 § lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården att ha en patientnämnd till regionen, om kommunen och regionen kommer
överens om detta. Samtliga 14 kommuner i Norrbotten har avtalsrelation med regionen.
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjuk- och tandvård anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar.
Patienter och närstående kan vända sig till patientnämnden med frågor och synpunkter
gällande hälso- och sjukvård samt omvårdnad i samband med hälso- och sjukvård inom
kommunen, hälso- och sjukvård inom regionen, privat hälso- och sjukvård som ersätts av
regionen samt tandvård som finansieras av regionen.
Föredragande i ärendet Malin Markström, Anita Sköld, Ingegerd Morian Andersson och
Maria Sjöberg från patientnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-131/706
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Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk redovisning gällande
kostnader för personal och vikarier från januari 2022

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström, redovisar socialförvaltningens avvikelse mot budget
januari-mars 2022, enligt nedan tabell.

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

IFO Försörjningsstöd 0,2 mnkr under en budget på 3,5 mnkr.
IFO Placeringar barn och unga 3,8 mnkr över en budget på 5 mnkr.
IFO Placeringar missbruk 0,73 mnkr över en budget på 1,75 mnkr.
IFO konsultkostnader 2 mnkr över budget.
Kostnader för utskrivna patienter 2,54 mnkr.
Stora personalkostnader på boendeavdelningen på grund av brukare med särskilda
skäl (fallrisk, extra medicinska skäl mm) samt Covid både hos personal och brukare.
Hemtjänsten Covid hos personal och brukare svarar för en del av
personalkostnaderna. Ökande antal beslutade och utförda timmar hos brukare.
Internhyror ej debiterade.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-04-05 § 79, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60, forts.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Taxor och avgifter 2023

2022-136/706

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

subventionen för färdtjänstavgiften minskas till 20% samt även halveras för
rabattkort till 20%

att

måltidspriserna höjs med 7% på grund av kultur och utbildningsnämndens
föreslagna höjning av priset per portion

att

taxan för tvätt, inhandling och leverans av mat höjs med 7%

att

avgift för förbrukningsvaror vid boende på korttidsboende för äldre beslutas till
20 kr per dygn

att

avgift för åtgärder enligt HSL får samma avgift per timme som hemtjänsten

Övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå eller behålla samma beräkningssätt som
tidigare.
Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse daterad 2022-04-07 från socialförvaltningen av vilken framgår förslag på
förändrade taxor 2023.
De taxor och avgifter som lyfts upp för beslut är egenavgift för färdtjänst, omvårdnadsavgifter
avgifter för hemsjukvård, avgift för korttidsboende, pris för matportioner, avgift för leverans
av matportioner, avgift för tvätt av hushållstvätt, avgift för inköp, avgift för dödsboförvaltning och avgift för familjerådgivning.
Som en del av socialförvaltningens arbete med att komma ner i den nya ram som tilldelas
förvaltningen görs en översyn av taxor och avgifter. Vid en jämförelse med kommuner i
Norrbotten visar det sig att de inte subventionerar färdtjänstavgiften utan brukarna får betala
avgiften som är beslutad till RKM. Om socialförvaltningen minskar subventionen till hälften
av vad den är idag blir avgifterna fortfarande lägre än andra kommuner i Norrbotten.
Eftersom Kultur och utbildningsförvaltningen höjer priserna för måltiderna med 7% med
hänvisning till de ökande priserna behöver socialförvaltningen höja priserna för mat med
samma procentsats 7%.
Socialförvaltningens kostnader för transporter, inköp och tvätt ökar markant och därmed
behöver även avgifterna för dessa höjas med 7%.
Avgift för förbrukningsvaror vid boende på korttidsboende. Tidigare har en avgift tagits ut
per vecka. Då boende på korttidsboende inte alltid är hela veckor är en debitering med 20 kr
per dygn tydligare. Detta innebär en höjning av avgiften per vecka men vid jämförelse med
andra kommuner är den inte hög.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61, forts.
Eftersom fiket på gymnasieskolan inte drivs av SAVO från och med sommaren tas inga priser
i detta beslut. Alkoholhandläggning och hantering av tillstånd för tobaksförsäljning är
överförd till annan förvaltning och därmed fattar inte socialförvaltningen beslut om dessa.
Tidigare har inte utförda uppdrag enligt HSL debiterats brukarna. Socialförvaltningen
föreslår att dessa uppdrag ska debiteras med samma timpris som hemtjänst. Dessa uppdrag
kan ibland utföras av samma personal.
Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2022-04-12 § 88, anta socialförvaltningens förslag på taxor och
avgifter 2023
Föredragande i ärendet controller Mari-Helen Lindström.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

budgetberedningens förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Budget med åtgärdsplan för 2023

2022-135/706

Socialnämnden beslutar
att

anta förvaltningens budgetförslag med åtgärdsplan för 2023

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse daterad 2022-04-08 från socialförvaltningen av vilken framgår att
förvaltningens budgetram för 2023 är 607 926 Mkr och för att hålla ekonomin inom
ramen föreslår förvaltningen en åtgärdsplan.
Socialförvaltningen har ambitioner och arbetar med att se effektiviseringsmöjligheter i
verksamheterna. Lagstiftning förändras, ökade krav på arbetsmiljö och livsmedelshygien,
förvaltningens fastigheter blir äldre och vi får mer komplex sjukvård i hemmet samtidigt
som resurs- och kompetensbrist hotar gör att det är enorm utmaning att ha en budget i
balans. Socialförvaltningen vill utföra proaktivt arbete för att uppnå God Kvalitet, God
arbetsmiljö och En budget i balans.
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet
till ett genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna
ska räcka till. Volymökningar/minskningar tar modellen hänsyn till i de tekniska ramarna.
Nämnder/styrelser får kompensation för lönerevision och prisökningar i den tekniska
budgetramen. De behov som nämnder/styrelser ser i sin verksamhet ska hanteras inom egen
ram.
Till budgetberedningen ska således inga tilläggsäskanden för drift inkomma utan en
beskrivning av hur nämnden/styrelsen planerar hantera sina drift- och besparingsbehov
utifrån förväntad budget för 2023.
Förväntad budget är planbudgeten för år 2023 som beslutades under 2022 års
budgetberedning. Ökade ambitioner är däremot inte medräknade i de tekniska ramarna
utan är upp till varje nämnd att klara av i sin aktuella budgetram, genom strukturgenomsyn,
omprioriteringar i verksamheten, översyn av intäkter och kostnader.
Många av dessa förändringar innebär inte alltid direkta kostnadsbesparingar men ger i stället
kvalitetsförbättringar som på sikt påverkar kostnadsbilden.

Justerandes sign
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§ 62, forts.
Socialförvaltningens åtgärdsplan 2023
Åtgärder

Beskrivning

Minska med 16 äldreboendeplatser

Omställning av särskilda boendeplatser till
korttidsplatser

Utreda bemanningskvot inom
LSS -gruppboende

Se över bemanningskvoten för att vara i samma
nivå som med jämförbara kommuner

Digitala lösningar

Använda digitala lösningar för medicingivning
och tillsyn

Översyn av biståndsinsatser

Fönsterputs och andra hushållsnära tjänster kan
ex. utföras av privata företag anlitade av den
enskilde

Effektivisering hemtjänst

Utlokalisera distrikten med områdes-lokaler
närmare brukaren, färre bilar. Optimering av
dagsplanering

Betalningsansvar till regionen

Minska antalet dagar som förvaltningen har
betalningsansvar genom att arbeta med ett
effektivt flöde på korttids samt med
hemrehabteam

Effektiv schemaläggning

Varje verksamhet ska schemaläggas utifrån
verksamhetensbehov och samplanering med
andra
verksamheter ska ske löpande

Minska uttag av extra resurser

Skapa rutiner för uttag av extra
resurser i verksamheterna

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2022-04-12 § 89, att socialnämnden antar förvaltningens
budgetförslag med åtgärdsplan för 2023.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

budgetberedningens förslag bifalles

av

Mats Niemi (S) med bifall av Marianne Baas (S), Sanna Inga-Poromaa (V)

att

socialnämnden begär en budgetökning till 650 miljoner kronor
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§ 62, forts.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
Noteras till protokollet av Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V)
”Detta för att klara en säker vård och omsorg och garantera brukarnas säkerhet. Allt högre
omkostnader såsom mat och drivmedel samt placeringskostnader finns inte med i den
tilldelade budgeten. Samhället i stort förändras och påverkar även socialförvaltningens
kostnader, exempelvis kostnader för placeringar av barn och unga. Vi ser en åldrande
befolkning och minskade personella resurser och minskad kompetens vilket oroar, att
minska budgeten så drastiskt så snabbt resulterar endast i att problemen kommer att öka.”
Noteras till protokollet att Sanna Inga-Poromaa (V) reserverar sig till förmån för Mats Niemi
(S) förslag.
-------
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Lägesrapport utskrivningsklara patienter – tomma lägenheter
Ärendet utgår och kommer behandlas vid nästkommande socialnämnd.
----------
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§ 64
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko informerar:
•

Skyddsombudet vid akademikerförbundet SSR har gjort en 6:6a anmälan med stöd av
arbetsmiljölagen gällande socialsekreterarnas dåliga arbetsmiljö. I anmälan
framkommer kritik mot ledamöterna i arbetsutskottet och deras agerande.
Ordförande har kontaktat jurist angående arbetsutskottets roll men har inte fått något
svar än. Ordförande tar detta på stort allvar så att rollerna blir rätt.

•

Socialförvaltningen har gjort en anmälan om allvarligt missförhållande enligt Lex
Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan avser ett förslag till
beslut från socialförvaltningen, som arbetsutskottet avslog.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
--------
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