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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 419

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar 

att information om driftäskandet tas upp i socialnämnden 24/11-2020. 

att godkänna dagordningen. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkande i socialnämnden 

av Sanna Inga Poromaa (V) 

att få information om varför driftsäskandet som tidigare beslutades i nämnden 
inte skickats med för vidare hantering. 

av Agneta Björnström (C) 

att information om driftäskandet tas upp i socialnämnden 24/11-2020 

av Agneta Björnström (C) 

att godkänna dagordningen. 

Socialnämndens ordförande ställer Sanna Inga Poromaas (V) yrkande mot Agneta 
Björnströms (C) yrkande. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkanden. 
-------
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§ 433 2020-276/739 

Remissvar Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning (SOU 
2018:88) 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden antar remissvaret som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Kiruna kommun är en av 86 kommuner som blivit utsedd att vara remissinstans till 
betänkandet ”översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning”. Remissvaret skall vara 
inlämnat senast 2020-11-12 till socialdepartementet. En grupp personer från 
socialförvaltningen som arbetar inom LSS verksamhet har varit med i arbetsgruppen och 
tagit fram synpunkter på SOU betänkandet. 

I betänkandet föreslås att lagen skall ändras till ”Lag om stöd och service till vissa personer 
med funktionsnedsättning” istället för ”lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionshinder” och det anser vi är en bra förändring. 

Förslag på förändringar i LSS lagen och i assistansersättningen är positiva enligt 
arbetsgruppen. Att staten blir ensam huvudman i personligassistans är ett mycket bra förslag 
samt att sjuklönekostnaden ingår i assistansersättningen och inte som nu där kommunen är 
betalningsansvarig. Detta medför mindre administration för kommunerna och det är 
samhällsekonomiskt mer hållbart. Att kommunerna ska medfinansiera för de 20 första 
timmarna i assistansen innebär mer administration för kommunerna och för 
Försäkringskassan vilket ökar kostnaderna för samhället. Det finns andra incitament för 
kommunerna att bedriva övrig LSS verksamhet med god kvalitet.  

Att det blir en schablon för personliga behov med 15 timmar per vecka är en positiv 
förändring men det ger oss en fundering gällande tillsyn till personer som inte kan lämnas 
ensamma ingår även den tiden i schablonen? 

Den förändring i lagen gällande personer under 16 år där andra insatser ska ersätta 
personligassistans är en förändring som är otydlig och medför stora kostnader för 
kommunerna och behöver utredas mer. 

Att ledsagarservice blir en insats i personlig service och boendestöd är en positiv förändring 
och kan innebära mer trygghet och bättre kontinuitet för personer som har behov av den 
insatsen. 
Personlig service är otydligt eftersom insatsen även kan ges till personer som bor i 
gruppbostad där stödet av hjälp ska vara tillgodosett. Den insatsen behöver tydliggöras. 

Vi tycker att det är bra att ”avlösarservice” blir en insats som också kan ges utanför hemmet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 433 forts

Förändringen i lagen gällande korttidstillsyn är en positiv förändring för barn och ungdom 
som har behov av den insatsen. Det är en insats som skolverksamheten blir berörd av och 
behöver ta ställning till. 

Vi anser att förändringen gällande insatsen kontaktperson, där det kan innehålla aktiviteter i 
grupp, är en positiv förändring och kan bli lättare att verkställa.  
Att det skall göras en ny utredning om förhållandet dagligverksamhet, arbete och studier är 
ett mycket bra förslag.  
Befogenheterna för kommunerna gällande habiliteringsersättningen ska förtydligas och det 
ser vi är positivt. 
En av de nya insatserna i lagen ”förebyggande pedagogiskt stöd” kommer att innebära ökade 
kostnader och större utrednings insatser för kommunerna. Den förändringen i lagen behöver 
förtydligas mer gällande vem som omfattas av lagen.  

Det läggs ett stort ansvar på kommunerna som ska följa upp och ha tillsyn för assistans 
insatser som beviljas via försäkringskassan. Om stödet inte utgår utifrån den enskildes behov 
ska då kommunen utreda och gå in med insatser? Många frågor som måste tydliggöras. 

Det behöver tydliggöras hur statsbidraget skall justeras för den ändrade 
kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Skall det utgå via LSS utjämningen eller på 
annat sätt? 

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att socialnämnden antar remissvaret som sitt eget. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
------- 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 434 2020-373/700 

Handlingsplan för hållbar energi, Socialförvaltningen 2021-2023 

Socialnämnden beslutar 

att anta socialförvaltningens handlingsplan för hållbar energi för 2021-2023. 

att delge handlingsplanen till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med handlingsplanen är att öka medvetenheten om vikten av ett systematiskt arbete 
för att främja ett energieffektivt tänkande i vardagen och minska klimatpåverkande utsläpp i 
kommunen. Målet är att varje avdelning rutinmässigt vid planering och genomförande av sin 
verksamhet ska väga in energieffektivitet och klimatvänlighet. 

Socialförvaltningen har sammanställt sin handlingsplan för hållbar energi för 2021-2023 
utifrån den kommunövergripande Energi- och klimatstrategin och de antagna miljömålen för 
Kiruna kommun, med fokus på de områden som vi kan som är relevanta för våra 
verksamheter. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Kiruna beslutade 2015-11-23 (§ 117) om redovisning av beslutad 
handlingsplan för hållbar energi samt måluppfyllelse, bland annat om: 

1. att ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att årligen i november redovisa
beslutad handlingsplan för efterföljande år till kommunstyrelsen

2. att ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att årligen i mars redovisa
måluppfyllelsen för föregående kalenderår till kommunstyrelsen

3. att ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att utse kontaktpersoner för
nämndens/styrelsens verkställighet av åtgärdsplanen

4. att ge kommunkontoret i uppdrag att samordna nämndernas och styrelsernas
arbete med verkställigheten av åtgärdsplanen för hållbar energi samt den
rapportering som följer av Borgmästaravtalet

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottet förslag 

att anta socialförvaltningens handlingsplan för hållbar energi för 2021-2023. 

att delge handlingsplanen till kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 434 forts

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att arbetsutskottets förslag bifalls 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
------- 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 435 2020-353/706 

Förslag att avgiftsbelägga hemtjänstbesök som avbokas på kort varsel 

Socialnämnden föreslår således  

att en avgift på 150 kr erläggs för brukare som avbokar hemtjänstbesök senare än 
klockan 12.00 två dagar innan planerat besök. Avgiften ska ligga utanför 
maxtaxan. 

att socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hemtjänstens verksamhet är föränderlig då brukarnas behov styr hur verksamheten 
planeras. Den dagliga planeringen av verksamheten behöver ha en grad av förutsägbarhet för 
att hemtjänst ska kunna bedrivas med hög kvalitet, att ha god arbetsmiljö för personal samt 
vara kostnadseffektiv.   

För närvarande blir ungefär 23 % av de planerade hemtjänst besöken i Kiruna kommun 
inställda. Detta skapar svårigheter i den dagliga planeringen av verksamheten. Ungefär 
hälften av dessa inställda besök blir inställda på ett par timmar eller vid ytterdörren när 
hemtjänst personal kommer för att utföra insatsen.  

De senaste åren har många kommuner börjat ta ut en avgift för dessa inställda besök som 
sker på kortvarsel. Socialförvaltningen föreslår att en avgift på 150 kr erläggs för brukare som 
avbokar hemtjänstbesök senare än klockan 12.00 två dagar innan planerat besök. Avgiften 
ska ligga utanför maxtaxan.  

Avgiften ska inte erläggas när brukare kan visa på att besöket inte blev avbokat med 
anledning av akut händelse t.ex. sjukhusvistelse/annan akut händelse eller om brukaren har 
kognitiv svikt. 

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att en avgift på 150 kr erläggs för brukare som avbokar hemtjänstbesök senare än 
klockan 12.00 två dagar innan planerat besök. Avgiften ska ligga utanför 
maxtaxan. 

att socialnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 435 forts

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
-------



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
SOCIALNÄMND 2020-10-27 24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 436 2020-372/700 

Hemställan om möjlighet till deltagande vid sammanträden på distans för 
socialnämnden 

Socialnämnden föreslår således 

att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får hålla sina sammanträden 
på distans. 

att socialnämndens reglemente revideras med följande tillägg: 

 nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

 Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
nämndsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på
distans.

att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner rörande digitala möten. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen framgår det att det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med 
fullmäktige, nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat 
beslut om detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är 
det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst 
sammanträde. 
Formuleringen: ”För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i 
realtid. Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i 
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande 
måste även kunna se samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste 
även de kunna se varandra.”. Skapar svårigheter i större församlingar att hålla dessa med 
möjlighet att delta på distans. En sjunämnd som socialnämnden är torde inte vara lika 
svårhanterlig som exempelvis ett fullmäktige. 

Frågan om möjlighet till deltagande på distans vid nämndsmöten har aktualiserats i och med 
den pågående pandemin. Det finns även andra aspekter som miljö, sociala och demografiska 
som en möjlighet till deltagande på distans kan bidra med 
De demografiska avstånden i kommunen kan övervägas med hjälp av tekniken. Om 
förtroendevalda i byarna utanför centralorten saknar reell möjlighet att komma till 
sammanträden finns det möjlighet att delta ändå. 
Behöver man inte resa till sammanträdet minskar miljöbelastningen. 
Det kan bidra till att fler i byarna engagerar sig politiskt då ett sammanträde inte behöver 
leda till att man är borta lika lång tid som det annars kan innebära med en resa in till centrala 
Kiruna. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 436 forts

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får hålla sina sammanträden 

på distans. 

att socialnämndens reglemente revideras med följande tillägg: 

 nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

 Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till

nämndsekreteraren. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på

distans.

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

av  Sanna Inga Poromaa (V) 

att Socialnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner rörande digitala möten. 

Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Sanna Inga 
Poromaas (V) tilläggsyrkande. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Sanna Inga Promaas (V) tilläggsyrkande. 
------- 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 437 2020-354/700 

Sammanträdesdagar socialnämnden 2021 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa sammanträdesdagar 2021 för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnd enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska anta sammanträdesdagarna för 2021. Förslaget är följande: 

Arbetsutskott Budgetberedning Socialnämnd Mål/Temadag 

19-jan - 02-feb - 

09-feb - 23-feb - 

09-mar - 23-mar - 

13-apr - 27-apr - 

11-maj - 25-maj - 

08-jun 15-jun 22-jun - 

10-aug - 24-aug - 

14-sep - 28-sep - 

12-okt - 26-okt - 

09-nov - 23-nov - 

30-nov - 14-dec - 

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att fastställa sammanträdesdagar 2021 för socialnämndens arbetsutskott och 
socialnämnd enligt förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 437 forts

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
-------
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 438 2020-355/701 

Delgivningar allmänna ärenden 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Tillståndsbevis för försäljning av tobaksvaror enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, from 2020-09-28. Försäljningsställe: ÖoB AB 

Tillfälligt tillståndsbevis enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker. 
Tillståndshavare: Camp Ripan AB 
Tillståndets giltighetstid: 2020-10-30--2020-10-31 
Serveringsställe: Kupoltorget 

Återkallelse av serveringstillstånd 
Återkallelse av serveringstillstånd: CU AB 
Serveringsställe: Pinchos 
Serveringstillståndet återkallas fr.o.m 2020-09-23 eftersom tillståndshavaren inte utnyttjar 
tillståndet längre. 

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid 
enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. 
Sökande: Institutet för rymdfysik 
Serveringstid: 2020-11-13  

Ärendestatistik bostadsanpassning 
För perioden: 20-08-01--20-09-30 
Antal registrerade ärenden: 22 st 
Antal beslutade ärenden: 11 st 
Total summa utbetalade bidrag: 345 097 kronor 

Kommunfullmäktige 2020-09-14 
§ 96 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda 

beslut 2020, socialnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna 

§ 98 Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige enligt förslag 

2020-08-31 
att rekommendera övriga nämnder att planera in sina sammanträdesdagar för 

2021 enligt förslag 2020-08-31 
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§ 438 forts

§ 104  Fördelning till nämnder, återbetalda sjuklönekostnader på grund av Covid-19, 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige beslutar 
att anta fördelning gällande kompensation av den överskjutande 

sjuklönekostnaden enligt nedan: 
- Kommunstyrelsen 90 tkr
- Socialnämnden 1 324 tkr
- Kultur- och utbildningsnämnden 1 332 tkr
- Miljö- och byggnämnden 20 tkr

§ 108 Motion, Starta upp en familjecentral 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  bifalla motionen 

§ 110 Val
Kommunstyrelsen föreslår således
att utse Ida Maria Svonni (S), Box 5005, 981 05 Kiruna till nämndeman i Gällivare 

tingsrätt efter Majken Klippmark (S) 
att utse Frida Kullebjörk (FI), Antennvägen 18, 981 45 Kiruna till ersättare i kultur- 
och 

utbildningsnämnden efter Emma Taube (FI) 
att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen efter Elin Fors (C) 
att bordlägga val av ersättare i valnämnden efter Elin Fors (C) 
att utse Rauno Sirén (SJVP), Hjalmar Lundbohmsvägen 3, 981 36 Kiruna till 

ledamot i 
socialnämnden efter Ulla Isaksson (SJVP) 

att bordlägga val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Ulla Olsson (C) 
att utse Hanna Fredriksson (SJVP), Hermesvägen 12, 981 44 Kiruna till ersättare i 

kommunstyrelsen efter Ulf Isaksson (SJVP) 
att utse Hanna Fredriksson (SJVP), Hermesvägen 12, 981 44 Kiruna till ledamot i 

kultur- och utbildningsnämnden efter Bo Ek (SJVP) 
att utse Bo Ek (SJVP), Biblioteksgatan 10, 981 31 Kiruna till ersättare i kultur- och 

utbildningsnämnden efter Hanna Fredriksson utses Bo Ek (SJVP) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 438 forts

Kommunstyrelsen 2020-10-05 

§ 239  Revidering av riktlinjer för uthyrning av lokaler i Kristallen, 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar således 
att  anta riktlinjer för uthyrning av lokaler i Kristallen enligt förslag daterat 2020-
06-26
att kommunledningsförvaltningen reviderar sina rutiner i linje med riktlinjerna 

§ 240 Revidering av riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna 
kommun, kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar således 
att  anta riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun 

§ 248 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och fullmakter, 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
att vid punkten 3.2.2, Besluta att omfördela fastställd investeringsbudget mellan 

stadsomvandlingsfinansierade projekt, tillföra text upp till 20 mnkr till att lyda: 
”Punkten 3.2.2, Besluta att omfördela fastställd investeringsbudget upp till 20 

mnkr mellan stadsomvandlingsfinansierade projekt” 
att  i övrigt anta kommunstyrelsens delegationsordning och fullmakter enligt 

förslag daterat 2020-09-08 

§ 255 Ekonomisk rapport 2020, nämnder och styrelse 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkanden. 
------- 
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§ 439

Presentation av verksamhetssystem 

Socialnämnden beslutar 

att presentationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Projektledare Håkan Olsson informerade om hur verksamhetssystemet ska fungera. Arbetet 
sker i samverkan med 14 kommuner, målbilden är att samtliga kommuner ska kunna 
använda samma system istället för att varje kommun ska behöva införskaffa ett eget. 
Målet är att det 2020 (2021) ska finnas en gemensam plattform/verksamhetssystem för 
socialtjänsten. Det skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan. Ska bidra till 
minskade kostnader, säkrare och mer tillgängliga med anpassning för handläggarna. 

SKR påtalar att systemleverantörerna i branschen inte arbetar tillräckligt proaktivt för att 
kommunernas socialtjänst ska fungera effektivt. 

Utifrån SKR:s siffror går det att utläsa: 
- Den demografiska utvecklingen pekar mot att fler kommer behöva vård i framtiden.
- För att bibehålla nivån på välfärden kommer Norrbotten drygt en miljard kr.
- Hårdare konkurrens om kompetens, det kommer att saknas ca 160 000 vård- och

omsorgsutbildade 2035 i Sverige. I Norrbotten saknas det ungefär 4000 personer.

För att projektet ekonomiskt ska bära krävs det att den totala effektiviteten ökar med 0,3 % 
för hela personalstocken. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnd 

av Agneta Björnström (C) 

att presentationen läggs till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
------- 
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§ 440

Presentation Funca LSS 

Socialnämnden beslutar 

att presentationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Anne och Linda presenterade Funca, Funca är ett arbetsverktyg för att minska utmanade 
beteende. 2017 beslutade dåvarande förvaltningschef att implementera Funca i kommunens 
LSS-verksamheter, tidigare har det inte funnits något mätbart instrument inom LSS-
området. Grunden i Funca kommer från BPSD. Idag finns cirka 30 utbildade administratörer 
i kommunens verksamheter. Det finns många delar där man kan påvisa att individen får ett 
bättre välbefinnande, de hotfulla situationerna minskar. I jämförelser nationellt är Kirunas 
värden i förhållande till övriga riket bra. 

Det kan komma lagstiftning rörande arbetssättet, om lagstiftningen kommer så ligger Kiruna 
i framkant för att implementera det nya arbetssättet. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnd 

av Agneta Björnström (C) 

att presentationen läggs till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
-------
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§ 441 2020-389/706 

Ekonomisk redovisning med uppföljning sommar 2020 

Socialnämnden beslutar 

att ekonomisk redovisning läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-september 
2020. 

 Ersättning för extra sjuklöner pga Covid 19 är inte inräknat, ca 1,4 mnkr.

 Extra kostnader för fastigheter 1500 tkr + 800 tkr.

 Kostnader för Covid-19 ansökt statliga medel med 13 mnkr.

Prognos -30 mnkr om inga större utbrott eller oväntade händelser sker, i summan är inte 
sökt ersättning för Covid. Om det beviljas är underskottet 18 mnkr. Kan bli bättre om 
personalkostnaderna håller sig inom budget kommande månader men även sämre om 
sjukdomsutbrott i verksamheterna eller andra oväntade händelser. 
Genomgång av sommarperioden är svår att genomföra då det inte går att särskilja vad som är 
sommarvikarier och vad som går att hänföra till pandemin. 

Personalkostnaden varierar över året. Utfallet har konstant legat något över den budget som 
är antagen. Maj och augusti särskiljer sig markant vilket kan kopplas till Covid-utbrott. För 
oktober månad är skillnaden mellan utfall och budget i det närmaste identisk. 
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§ 441 forts

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att ekonomisk redovisning läggs till handlingarna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
------- 
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§ 442 2020-374/706 

Handlingsplan för ekonomi i balans år 2020 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden ställer sig bakom förslagna insatser som ska leda till en 
ekonomi i balans. 

att ekonomin även i fortsättningen följs upp månadsvis. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har under slutet av år 2019 samt under 2020 fattat ett antal principbeslut 
som ska leda till en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har efterfrågat ett förtydligande av 
dessa insatser utifrån nämndens ekonomiska läge efter första halvåret. Prognosen för 
socialnämndens verksamheter uppgick till 26 mnkr i halvårsresultat varav en stor del av 
detta kan förklaras med en omfattande pandemi. Nämndens tidigare beslut om 
effektiviseringar uppgår till ca 30 mnkr på årsbasis. 

Beslutade insatser för en ekonomi i balans 
I jämförelse med många andra kommuner och tillgänglig statistik i Kolada ligger 
bemanningsnivån inom Kiruna kommuns äldreboenden något högt. Socialnämnden fattade 
därför beslut att bemanningsnivån ska uppgå till 0,85 anställda per boende plats. Beräknad 
kostnadssänkning uppskattas till ca 10 mnkr. 

Socialförvaltningen har initierat en genomlysning av hemtjänsten med avsikt att höja den 
inre effektiviteten med ca 15 %. Snittet på tid hos brukarna uppgick i början på året till ca 45 
% av tillgänglig tid. Målsättningen är att tiden hos brukaren ska kunna höjas till ca 60 %. 
Detta borden i ett inledande skede medföra en kostnadssänkning på ca 15 mnkr. Till detta 
kommer en uppföljning av beslutsprocessen och beslutad tid. 

Kostnaderna för placeringar har ökat kraftigt under de senare åren, främst inom barn och 
unga. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för att antalet 
placeringar ska minska i förmån för stöd i Kiruna kommun, så kallade hemmaplanslösningar. 
Förvaltningen bedömer att detta på sikt kommer minska kostnaderna med ca 5 mnkr. 

Hantering av ärendet: 

Arbetsutskottets förslag 

att socialnämnden ställer sig bakom förslagna insatser som ska leda till en 
ekonomi i balans. 

att ekonomin även i fortsättningen följs upp månadsvis. 
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§ 442 forts

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 

Reservation meddelas från Sanna Inga Poromaa (V), Reino Krank (S) och Marianne Baas (S) 
med följande motivering: 
Vi ställer oss inte bakom de föreslagna åtgärderna då brukarnas säkerhet inom 
äldreomsorgen inte kan garanteras vid en minskad bemanningsnivå från 0,96 till 0,85. 
-------
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§ 443

Arbete med äldreomsorgslyftet 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist presenterade arbetet med äldreomsorgslyftet. Kolada 
påvisar att andelen med adekvat utbildning är 40 % i Kiruna, vvilket är lägst av alla 
jämförbara kommuner i landet, rikssnittet är 80 %. 
Enligt det nya arbetssättet ska vi långsiktigt nå 10 % som undersköterskor med påbyggnad, 
50 % undersköterskor, 40 % vårdbiträden. 

Nämnden kommer få i uppdrag att anta en definition kring kompetensprofil vid nästa 
socialnämnd. 

Åtgärder: 

 Anpassa personalbemanningen efter uppdraget
- Mentorsgrupper

 Avsluta visstidsanställningar

 Vikariestopp på springvikarier
- Endast använda sig av befintlig personal

 Varsla övertaliga som inte passar kompetensprofilen

 Resursgrupp för övriga övertaliga (särskild pool inrättas tillfälligt)

Inventering av vårdbiträdenas grundutbildning påbörjas inom särskilt boende under sista 
kvartalet 2020, kompetensen ska där möjlighet och intresse finns valideras mot 
undersköterska. Under kvartal ett 2021 går arbetet vidare till hemtjänsten, kvartal övergår 
det till personlig assistans. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att informationen läggs till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
------- 
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§ 444

Personalsituationen på Gläntan 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna. 

att Nämnden ska fortlöpande få återkoppling kring situationen på Gläntan, 
nämnden får en uppföljning från MAS och SAS om sex månader. 

Beskrivning av ärendet 

I våras kontaktades Håkan Dahlqvist av en personal som meddelade att det finns en stark oro 
kring situationen på Gläntan. Det har även varit hög personalomsättning det senaste året. 
Det ansågs vara så pass alarmerande att MAS och SAS skickades dit på studiebesök, de 
återrapporterade att det fanns grunder för oro kring omvårdnadsnivån som bedrevs på 
Gläntan. Sedan dess har det tillförts mer och högre kompetens på Gläntan, bland annat har 
en del av personalen som ska till korttids har stärkt upp. 

Under kort tid har det anställts nio personer, dessa har alla haft avsaknad av kunskap inom 
samiska eller meänkieli. Det har inkommit brev till Håkan och Lennart där man försvarat det 
arbetssätt som bedrivits det senaste året.  
Håkan har haft en dialog med kommunal, där kommunal påtalat sin oro och dom anser att 
förvaltningens insatser är bra. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att informationen läggs till handlingarna. 

av Sanna Inga Poromaa (V) 

att Nämnden ska fortlöpande få återkoppling kring situationen på Gläntan, 
nämnden får en uppföljning från MAS och SAS om sex månader. 

Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Sanna Inga 
Poromaas (V) tilläggsyrkande. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Sanna Inga Poromaas (V) tilläggsyrkande 
------- 
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§ 445

Kurser och konferenser 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Elisabeth Fors (C) - Vice ordförande 
Elisabeth deltog på socialnämndsordförandedagarna. Bland annat diskuterades Regionens 
uppsägning av avtalet rörande hjälpmedel och förbrukningsvaror, när mötet ägde rum var 
det fortfarande sekretess rörande utredningarna. 
Det diskuterades även rörande att kommunanställda inte kan dokumentera i Regionens 
system. För att komma runt den problematik det medför skulle Regionen eventuellt kunna 
anställa kuratorer som kommunerna sedan betalar lön för. 

Agneta Björnström (C) - Ordförande 
Agneta påtalar att utbildningsdagen som planeras kommer bli av i början på december. Det 
kommer en kallelse per e-post till samtliga. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Agneta Björnström (C) 

att informationen läggs till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkanden. 
------- 
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§ 446

Förvaltningschef och ordförande informerar 

Socialnämnden beslutar 

att informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist 

Trenämndsgruppen 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att försöka skapa en social insattsgrupp. Gruppen 
kommer arbeta aktivt med ungdomar som inte etablerat ett kriminellt beteende men är på 
väg dit. I ett tidigt skede ska man sätta in större resurser. Det har tagits fram ett 
projektupplägg för hur det ska kunna hanteras och det kommer diskuteras på nästa 
trenämndsgrupp. Förslaget är att det ska vara ett projektupplägg för att kunna permanentas 
om arbetet faller väl ut. 

Socialchefsnätverket - Avtal om hjälpmedel och förbrukningsmaterial med 
regionen 
Det förs en dialog för hur man ska lösa situationen kring hjälpmedel och 
förbrukningsmaterial. Det kan vara värt att påtala att Regionen inte har sagt upp avtalet ännu 
men ambition är fortfarande att avveckla samverkan med kommunerna. 

Korttidsboendet 
Arbetet har stagnerat, hyresavtalet verkar inte gå att få till. Regionen kommer att dra tillbaka 
erbjudandet om inte kommunen skriver på avtalet senast 30/10. Det är svårt att se några 
andra alternativ, kommer inte avtalet till stånd drabbar det förvaltningen på många plan, 
även långsiktigt. 

Ordförande Agneta Björnström (C) 

Avsägelse 
Agneta meddelade att hon kommer avsäga sig uppdraget, hon kommer dock att sitta kvar tills 
det finns en ny ordförande på plats. 

Yrkande och beslutsgång 

av Agneta Björnström (C) 

att informationen läggs till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
------- 
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§ 447

Övriga frågor 

Det fanns inte några övriga frågor. 
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