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§ 93
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

godkänna dagordningen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkanden.
____
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§ 94
Bidragsansökningar från föreningar/organisationer
Socialnämnden beslutar
att
bevilja 189 555 kr till Kvinnojouren i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon och
bredband m.m (ansökt om 189 555 kr).
att
788 kr).

bevilja 61 788 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el (ansökt om 61

att

bevilja 432 773 kr till HSO Kiruna för hyra (ansökt om 465 854 kr).

att
000 kr).

ej bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m (ansökt om 60

att

bevilja 90 000 kr till Salam Förening i Kiruna för hyra (ansökt om 147 400 kr).

att

bevilja 50 000 kr till PRO i Kiruna för hyra m.m (ansökt om 50 000 kr).

att
kr).

bevilja 10 000 kr till Hembygdsföreningen i Svappavaara (ansökt om 10 000

att

inkomma med verksamhetsberättelser från de föreningar som erhållit bidrag

Beskrivning av ärendet
För att godkännas som bidragsberättigad organisation skall föreningen fylla en viktig social
funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på en demokratisk
grund. Föreningen skall anses göra samhällsnytta och verka inom socialnämndens
prioriterade verksamhetsområden inom Kiruna kommun.
Bidrag beviljas endast för utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad direkt mot socialnämndens
prioriterade målgrupper. För att erhålla bidrag skall föreningen dessutom ha vald styrelse
samt antagna stadgar.
Utifrån särskild ansökan beslutar socialnämnden om föreningen skall bedömas vara
bidragsberättigad. Socialnämnden kan i vissa fall, efter särskild prövning, bevilja undantag
från kraven på vald styrelse och stadgar om sammanslutningen i övrigt uppfyller kraven.
Bidrag utgår för att främja utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad till den prioriterade
målgruppen. Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet – det
vill säga verksamhetsplanen - samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man
nått ut till den prioriterade målgruppen – det vill säga föregående års
verksamhetsberättelse.
Hänsyn tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget
täcker hela lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet –
direkt riktad mot den prioriterade målgruppen – som bedrivs i lokalen.
Justerandes sign
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§ 94 forts
Samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter i olika former bedöms som
särskilt positivt. Samverkan kring gemensam lokal bedöms som ett viktigt
samverkansområde, där så är möjligt. Förslaget är framtaget utifrån ovanstående riktlinjer.
Ansökningar om föreningsbidrag för perioden 2021-07-01—2022-06-30 har inkommit
från 6 föreningar: Kvinnojouren i Kiruna, AA (Anonyma alkoholister), HSO i Kiruna (2
ansökningar), Salam Förening i Kiruna, PRO i Kiruna samt hembygdsföreningen i
Svappavaara. Budgeten för socialnämndens föreningsbidrag för år 2021 uppgår till
834 116 kr.
Hantering av ärendet
Socialförvaltningen föreslår
att
bevilja 156 474 kr till Kvinnojouren i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon och
bredband m.m (ansökt om 189 555 kr).
att
788 kr).

bevilja 61 788 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el (ansökt om 61

att

bevilja 465 854 kr till HSO Kiruna för hyra (ansökt om 465 854 k).

att
000 kr).

ej bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m (ansökt om 60

att

bevilja 90 000 kr till Salam Förening i Kiruna för hyra (ansökt om 147 400 kr).

att

bevilja 50 000 kr till PRO i Kiruna för hyra m.m (ansökt om 50 000 kr).

att
kr).

bevilja 10 000 kr till Hembygdsföreningen i Svappavaara (ansökt om 10 000

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Mats Niemi (S)

att

ändringsyrkande: bevilja Kvinnojouren den summa de ansökt om (189 555 kr)
och minska med mellanskillnaden (33 081 kr) för HSO, samt att få ta del av
verksamhetsberättelser från de föreningar som erhållit bidrag

av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.

Votering begärd.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande efter votering.
______
Justerandes sign
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§ 95
Familjehemsvård
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information av Kajsa Nilsson och Susanne Sandström från socialtjänsten.
Alla barn och ungdomar utreds utifrån en särskild utredningsmetod (barnens behov i
centrum). Barnkonventionen har blivit lag och den måste efterföljas, även i
utredningarna. Uppföljning sker var sjätte månad. Det finns få familjehem i Kiruna
så barn placeras utöver hela landet. Närhetsprincipen faller då matchningen med
familjehemmen inte alltid kan mötas upp på hemmaplan. På så vis kan det bli långa
avstånd.
Hur familjehemmen utreds: Socialtjänsten går ut med en annons (främst i Kiruna).
Svar inkommer gällande en ansökan varpå en lämplighetsbedömning görs
(misstankeregister samt socialregister). Därefter genomförs en djupintervju med
barnperspektiv där fokus ligger på anknytningsstil. Matchning sker med
socialsekreterare. Konsulter (med IVO-tillstånd) utbildar sedan familjehemmet.
Kommunen måste alltid göra ett medgivande. Det finns riktlinjer enligt lag för att
säkerställa lämpligheten utifrån riktlinjer från socialstyrelsen (exempelvis
djupintervjuer). Socialtjänsten tar alltid referenser om det gäller familjehem som de
inte använt sig av tidigare för att kontrollera och säkerställa kvalitén.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga informationen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
______
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§ 96
Sommarbemanning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information av Lena Kvist, Margareta Stålnacke och Catrin Kuoppa gällande läget
med sommarbemanningen i omsorgsverksamheterna.
Introduktion för vikarier har påbörjats. För att täcka upp utefter bästa förmåga har
pensionerad vårdpersonal rekryterats. Nuvarande personal tar även på sig extrapass
samt säljer sin semester. Ambulansen kommer inte att vara stationerad i Vittangi
under sommaren. Gällande särskilt boende är bemanningen hanterbar. Det är inte
fullt bemannat men det finns personal. Vikarier arbetar måndag till fredag. Under
vecka 29 och 30 saknas 3-4 sjuksköterskor. Det tillkommer dock en från ett
bemanningsföretag men bemanningen kommer att vara ansträngd så som det ser ut i
dagsläget.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga informationen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign
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§ 97
Uppföljning av rutin och process
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information av Maria Enback (medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Maria Enback presenterade en PowerPoint och informerade om rutiner för
inskrivning vid särskilt boende, för växelvård samt vid korttidsboende.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga informationen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Uppföljning internkontrollplan
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information av Jenny Lindberg gällande reviderad internkontrollplan (se bilaga).
Föreslå att ta bort de två punkterna under ”genomförandeplaner” samt punkt fyra
och fem.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga informationen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign
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§ 99
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen inväntar fortfarande Covid 19-medel.
Personalkostnaden ligger totalt sätt back, men om man jämför med april månad går det plus
under maj månad. Det varierar dock mellan olika enheter. Äldreomsorgen går tyngre.
Posten för material och tjänster går minus på placeringar, försörjningsstöd och utskrivna
patienter. Nya fakturor bör inkomma i juni för utskrivna patienter.

Justerandes sign
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§ 99 forts

Justerandes sign
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§ 99 forts
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§ 99 forts
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga redovisningen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign
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§ 100

Beslut om finansieringsmodell av nytt verksamhetssystem
Arbetsutskottet beslutar
att
socialnämnden ställer sig bakom förslaget om gemensam finansiering av nytt
verksamhetssystem enligt E-nämndens rekommendationer.
att
socialnämnden utser socialchefen att underteckna nödvändiga dokument i
samband med upprättande av tilldelningsbeslut.
Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuner har enats om en gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem.
Målet är att vi inom Norrbotten bör ha ett gemensamt alternativ gällande verksamhetssystem
till Socialtjänsten som kommunerna kan ansluta sig till när tiden är rätt. Ett gemensamt
verksamhetssystem som gör det möjligt att dela på resursers och processer, men även skapar
förutsättningar för mellankommunal samverkan. Gemensam upphandling av nytt
verksamhetssystem ger även kostnadsfördelar samt att vi blir en starkare part i dialogen med
den blivande leverantören. Denna process har nu kommit till en beslutspunkt som avser
tilldelningsbeslut till tänkt leverantör. Inför detta beslut behöver E-nämnden ett beslut från
respektive kommun, socialnämnd om delaktighet i finansieringen samt hur kostnaderna ska
fördelas. I och med att beslut om fördelningsmodell accepteras så inbegriper det också att
socialnämnden ställer sig bakom beslut om tilldelning.
Hantering av ärendet
Socialförvaltningen föreslår
att
socialnämnden ställer sig bakom förslaget om gemensam finansiering av nytt
verksamhetssystem enligt E-nämndens rekommendationer.
att
socialnämnden utser socialchefen att underteckna nödvändiga dokument i
samband med upprättande av tilldelningsbeslut.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av
att

Anne Kotavuopio-Jatko (-)
föreslå socialnämnden att ställa sig bakom socialförvaltningens förslag.

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

Justerandes sign
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§ 101
Kurser och konferenser
______
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§ 102
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämndens beslut
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist
Kompetensförsörjning: Språkbedömningar och valideringar avklarade vid Solbacken och
Östra Kiruna (22 språkbedömningar och 13 valideringar). I de valideringar som är utförda
saknas det ofta 600-800 poäng, vilket motsvarar ett års studier. Det finns dessvärre signaler
att personalen inte vill gå vidare med utbildningen. För att motivera individer att genomföra
utbildningen och ta ut en examen behöver man locka med en bättre lön och en bättre
löneutveckling. Förvaltningen jobbar vidare med äldreomsorgslyftet.
Solbacken - Gällande avvikelserna från 2020: Förvaltningen har tillsatt en
kvalitetsgrupp för att arbeta med frågan. Förstärkt bemanning har också införts. 2021 är det
fortsatt fokus på att få bukt med avvikelserna.
Norrbottenskommunerna: Projektet för en gemensam upphandling för riskavfall är i
gång.
Grundläggande hygienfrågor och ”nära vårdprojektet”: Det förs en diskussion med
regionen gällande betalning och ansvarsfördelning. Förvaltningen jobbar med målbild för
”nära vårdprojektet”, vilket är regionens önskan om att bedriva vård i patienternas egna hem
istället för att utföra vården på sjukhus.
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko
Internkontrollplan: Fortsätter att följa upp internkontrollplanen.
Bemanning: Följa upp med sommarbemanningen och hur höstens utfall blir. Jobba med
att utveckla och försöka hitta åtgärder. Det finns en stark oro för sommarbemanningen ute i
de olika omsorgsverksamheterna. Hur säkerställer vi att vi inte bara har vikarier på plats i
verksamheterna under sommaren? Det har inkommit ytterligare brev från hemtjänstsidan.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
______
Justerandes sign
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§ 103
709
Övriga frågor
Mats Niemi (S): Internbudgeten - föreslå att ta en diskussion med Gunnar Selberg om att det
behövs mer pengar till socialförvaltningen.
Mats Niemi (S): Hemtjänstprojektet - Efterfrågar regelbunden information i nämnden.
Mats Niemi (S): Nytt särskilt äldreboende - hur går det med det?
Anne Kotavuopio-Jatko (-): Det har fattats ett beslut i KS att de ska kolla upp behovet.
Mats Niemi (S): Det är en prioriterad fråga.
Anne Kotavuopio-Jatko (-): Gällande underskottet prognostiserat IFO. Ordförande yrkar att
förvaltningen gör en kartläggning/utredning om den ekonomiska situationen kontra
uppdraget samt kommer med ytterligare förslag på åtgärder i en handlingsplan (vem som
gör vad och när samt vilken ekonomisk effekt som nås ) för att effektivisera verksamheten.
Socialförvaltningen beslutar enligt ordförandes yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

