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§ 53
Information - Framtidsanalys
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Robert Ylitalo, CGI, informerar om framtidens teknik för att klara utmaningarna i framtiden.
Vård och omsorg av äldre är en av de största utmaningar som kommunerna står inför. Ny
teknik som t.ex. robotar kan underlätta vardagen för äldre och kommer att spela en viktig roll
när det gäller att klara framtidens vård och omsorg.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om att man har haft en länsdelsamverkan med
Norrbus. Norrbus är en överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan
regionen och kommunerna i Norrbotten. Socialförvaltningens kvalitetsteam har påbörjat
arbetet med att ta fram aktiviteter till socialnämndens mål, vilket kommer att presenteras för
socialnämnden längre fram. Implementeringsarbetet vad gäller Tigerprojektet (arbetet med
tidiga insatser) har påbörjats i de ordinarie verksamheterna. En informationsträff för
personalen på Rosengården har hållits där bland annat Kiruna hälsan medverkade. Kiruna
kommun och fastighetsägaren för Roseum har haft en förhandling gällande frånträdet från
fastigheten Rosengården.
Ordförande Agneta Björnström och vice ordförande Elisabeth Fors kommer att medverka vid
en länsträff för socialnämndens ordförande och vice ordförande i Luleå 20-21 februari 2020.
Vidare informerar ordförande att samtliga ledamöter i socialnämnden har fått en länk
skickad till sin e-post gällande webbseminarium ”socialtjänstens utmaningar”.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-december
2019 med kommentarer till avvikelser, bilaga.

Kommentarer till redovisningen:
Socialförvaltningens nettokostnader för år 2019 uppgår till 586 mnkr, avvikelsen är -17,9
mnkr vilket motsvarar 3 %. Verksamheter som har störst avvikelse från budget avser
kostnaderna för utskrivna patienter 3,7 mnkr, placeringar av barn och familj 19,7 mnkr (8,2
mnkr över budget) samt försörjningsstöd 11,8 mnkr (2,3 mnkr över budget). Statistiken visar
dock att kostnaderna för försörjningsstöd inte längre stiger i samma takt som tidigare år.
Inom äldreomsorgen återfinns stora underskott (7,1mnkr över budget) där personalkostnader står för den största delen 319 mnkr (7,8 mnkr över budget). Engångskostnader i
och med Gläntans flytt påverkar också resultatet 1,5 mnkr.
I resultatet ingår en bokföringsmässig intäkt med 8,8 mnkr som är en engångsöverföring för
integration och asyl 2019.
Därutöver presenteras utfallet för försörjningsstöd och placeringar inom barn- och
familj/missbruk.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-02-04 § 44, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.

Justerandes sign

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

Agneta Björnström (C)

att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Internbudget 2020, socialförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att

godkänna fördelningen av intern driftsbudget för 2020 enligt tabell

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen har en
beslutad budgetram att fördela inom verksamheternas behov. 2020 års budgetram för
socialförvaltningen är 571 474 tkr. Fördelningen av budgeten är framtagen med hänsyn till
beslutade besparingar, inhämtad information från enhetschefer samt föregående års budget
och utfall. Till grund ligger även socialnämndens beslut om bemanningsgrad på vård- och
omsorgsboendena.
Socialförvaltningen föreslår följande fördelning enligt tabell:
(kr)

2020

Socialnämnd

1 240 633

Förvaltningsövergripande

20 661 294

IFO myndighet

73 913 341

Hälso- och sjukvårdsenheten

53 074 156

Social omsorg

115 504 168

Norra äldreomsorg

109 190 952

Södra Äldre omsorg

137 229 750

Östra äldreomsorg
Buffert

56 682 706
4 250 000

Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Socialförvaltningens föreslår
att

socialnämnden beslutar om socialförvaltningens fördelning av intern
driftsbudget 2020 enligt tabell

Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2020-01-28 § 26, att bordlägga ärendet till nästkommande
socialnämnd på grund av att handlingarna presenteras vid sittande bord.

Justerandes sign

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

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

av

Mats Niemi (S) med bifall av Marianne Baas (S), Laila Rolfsdottir (FI)

att

att äldreomsorgen bibehåller sin ursprungs budget och återförs 17 887 tkr

att

bufferten tas bort då ekonomin är pressad

att

soc-budget ökar med 5 484 tkr istället för beviljade 6 593 tkr

att

12 533 tkr begärs som tillägg av kommunstyrelsen då detta är summan av
välfärdsmiljarderna

att

IFO-myndighets budget höjs med 10 462 tkr istället för föreslaget 22 995 tkr

att

beviljas tilläggs budgeteringen ska 12 533 tkr återföras till IFO-myndighets
budget

Ordförande ställer socialförvaltningens förslag och Mats Niemi m fl. yrkande under
proposition och finner därvid att socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens
förslag.
Noteras till protokoll att Sanna Inga Poromaa (V) motsäger sig besparingen inom
äldreomsorgen då risk- och konsekvensanalyser från enheterna visar att brukarnas säkerhet
inte kan garanteras.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Delgivning - Verksamhetsberättelse socialnämnden 2019
Socialnämnden beslutar
att

lägga socialnämndens verksamhetsberättelse 2019 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ansvarsområden är ansvar och omsorg för äldre och personer med
funktionsvariationer samt individ och familjeomsorg (IFO). För att säkerställa genomförande
av uppdraget har socialnämnden en förvaltning till förfogande. Socialförvaltningen består av
ca 1 000 anställda och omsluter en budget på ca 700 mnkr. Förvaltningen består av 6
avdelningar och ett kvalitetsteam.
IFO ger stöd i frågor som rör familjerätt, försörjningsstöd samt stöd vid missbruk. Stöd i
dessa frågor sker oftast enligt socialtjänstlagen (SoL). Utöver detta så bedrivs öppna insatser
för barn och unga samt verksamheten med ensamkommande barn. Vid IFO återfinns också
nämndens myndighetsutövande vilket inkluderar beslut om insatser för äldre och brukare
med funktionsvariationer.
Inom omsorgen för äldre och personer med förebyggande arbete återfinns anhörigstöd, vårdoch omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL),
gruppbostäder, boendestöd och annan service inom ramen för lag om stöd och service (LSS)
samt socialtjänstlagen. Syftet i sin förlängning är att skapa, så långt möjligt, likvärdiga
levnadsvillkor för samtliga innevånare i kommunen.
Föreligger verksamhetsberättelse 2019 av vilken beskriver socialnämndens händelser under
föregående år, mål och måluppfyllelse samt framtidens utmaningar.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2020-01-28 § 27, att verksamhetsberättelse 2019 delges till
nästkommande socialnämnd på grund av att ekonomiska resultatet inte är fullständigt
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga socialnämndens verksamhetsberättelse 2019 till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Revidering av attestreglementet
Socialnämnden beslutar
att

anta revideringar i attestreglementet

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialnämndens attestreglemente, reglementet reglerar vem som är huvudkonterare/attestant för respektive enheter, samt kostnadsställestruktur, rapportstruktur och
sökbegrepp i ekonomisystemet Unit4 – Agresso.
Förvaltningschef beslutar om ändringar under pågående år enligt delegationsordning.
Controller för socialförvaltningen tillser att attestreglementet uppdateras löpande under
kalenderåret efter förvaltningschefens beslut och tillser även att uppdateringar delges
socialnämnden samt att aktuell version av attestreglementet publiceras på Kiruna kommuns
intranät. Socialnämnden ger attesterare inom socialförvaltningen rätt att skriva ut
rekvisitioner.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta revideringar i attestreglementet

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande till PwC gällande uppföljande granskning av avvikelsehantering och
förbättringsarbete inom äldreomsorgen
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet som sitt eget

att

yttrandet översänds till revisorerna

att

beslutet delges kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-01-24 från socialförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
kommuns revisorer har genomfört en uppföljande granskning av avvikelsehantering och
förbättringsarbete inom äldreomsorgen. Syftet med granskningen är att bedöma om
socialnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som
framkom i 2017 års granskning.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att socialnämnden delvis har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkom i den tidigare
granskningen.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande
rekommendationer:




säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete på enhetsnivå
säkerställa att avvikelser används på ett systematiskt sätt som en del i det ständiga
förbättringsarbetet på samtliga organisatoriska nivåer
säkerställa att det finns förutsättningar för all personal att upprätta avvikelser,
exempelvis genom att säkerställa att vikarier har tillgång till systemstöd.

Revisorerna emotser ett yttrande från socialnämnden senast 2020-02-28.
I socialförvaltningens yttrande framkommer bland annat att socialförvaltningen har
upprättat ett egenkontrollsdokument. Med egenkontroll avses systematisk uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer
och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under 2019 har kvalitetsombud
utsetts på alla enheter inom äldreomsorgen samt LSS och ska arbeta med systematiskt
kvalitetsarbete ute på enheterna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig
samordnare redovisar två gånger per år antal avvikelser till förvaltningens ledningsgrupp och
socialnämnd. En del i den antagna internkontrollplanen för 2020 är att uppföljning avseende
Lex Sarah och Lex Maria som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg följs upp årligen
för att säkerställa att vidtagna åtgärder och uppdaterade rutiner implementerats i
verksamheten över tid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-02-04 § 45, att anta yttrandet som sitt eget, att yttrandet
översänds till revisorerna, att beslutet delges kommunstyrelsen.
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Therese Starlind och medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) Maria Enback föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om revidering av socialnämndens reglemente
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna förslaget om ändring av socialnämndens reglemente som möjliggör
användande av kommunal hyresgaranti

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-01-28 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns
behov att revidera socialnämndens reglemente. För att socialnämnden ska kunna arbeta med
hyresgaranti behövs reglementet § 1 utökas med - beslut enligt 2 kap. 6 §, Lag om vissa
kommunala befogenheter (2009:47). I samband med användande av kommunal hyresgaranti
stärks den enskilde brukaren på ordinarie bostadsmarknad. Socialnämndens arbete med
andrahandskontrakt bedöms minska.
Socialnämnden arbetar idag med att erbjuda hyreslägenheter i andra hand till brukare som
har en utsatt situation på bostadsmarknaden. Detta innebär en begränsning av den enskildes
möjlighet till ett självständigt liv och innebär även en mer omfattande utredning av den
enskilde än nödvändigt. För kommunen innebär det en mer omfattande insats i form av
utredning, administration och förvaltning av bostad samt ekonomisk risktagande.
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt
med besittningsskydd. Exempelvis kan hyresgarantin vara hjälp till ett eget boende i
samband med en betalningsanmärkning där brukaren har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att brukaren har för låg inkomst men kommunen
bedömer inkomsten som tillräcklig. Kommuner som väljer att ställa ut kommunala
hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för varje lämnad garanti.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-02-04 § 46, att socialnämnden ställer sig bakom förslaget om
ändring av socialnämndens reglemente som möjliggör användande av kommunal
hyresgaranti.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut om hyresnivåer för brukare som flyttar från Rosengården
Socialnämnden beslutar
att

brukare som flyttar från Rosengården till annat särskilt boende för äldre inom
Kiruna kommun får en hyrestrappa enligt följande i de fall den nya hyran
överstiger den nuvarande:
År 2020 - oförändrad hyresnivå efter 2020 års indexuppräkning
År 2021 - en tredjedel av mellanskillnaden plus årlig indexuppräkning
År 2022 - en tredjedel av mellanskillnaden plus årlig indexuppräkning
År 2023 - ordinarie hyresnivå för det nya boendet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-01-24 från socialförvaltningen av vilken framgår att
socialnämnden har beslutat att stänga Rosengårdens äldreboende om 32 platser på grund av
byggnadsrelaterad ohälsa. De boende på Rosengården flyttar under februari månad till
permanenta platser på andra särskilda boenden för äldre inom kommunen. För att den
enskilde inte ska lida ekonomisk skada föreslår socialförvaltningen att en trappstegshyra
införs i de fall där den nya hyran överstiger den nuvarande på Rosengården.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-02-04 § 47, att brukare som flyttar från Rosengården till annat
särskilt boende för äldre inom Kiruna kommun får en hyrestrappa enligt följande i de fall den
nya hyran överstiger den nuvarande: år 2020 - oförändrad hyresnivå efter 2020 års
indexuppräkning, år 2021 - en tredjedel av mellanskillnaden plus årlig indexuppräkning, år
2022 - en tredjedel av mellanskillnaden plus årlig indexuppräkning, år 2023 - ordinarie
hyresnivå för det nya boendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Kommunkontakt, handlingsplan för suicidprevention
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att i samråd med brottsförebyggande rådet och
trenämndsgruppen ta fram ett förslag till handlingsplan för suicidprevention
senast kvartal 3-2020

att

beslutet delges förslagsställaren och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll 2019-11-18 § 317 från kommunstyrelsens arbetsutskott av vilken framgår
att socialnämnden i samråd med brottsförebyggande rådet och trenämndsgruppen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan enligt inlämnat förslag till
kommunkontakten.
Av förslaget framgår bland annat att det psykiska lidandet ökar i samhället och antalet
fullgångna suicid ökar trots den nollvision som antogs i Sverige 2008. Psykisk ohälsa är inte
enbart en vårdfråga utan måste hanteras i alla delar av samhället. Förslagsställaren har i
samarbete med organisationen Suicide Zero tagit fram ett förslag att Kiruna kommun ska ta
fram en suicidpreventiv handlingsplan.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-02-04 § 48, att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med
brottsförebyggande rådet och trenämndsgruppen ta fram ett förslag till handlingsplan för
suicidprevention senast kvartal 3-2020, att beslutet delges förslagsställaren och
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
Noteras till protokollet att Sanna Inga Poromaa (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet
under ärendets behandling och beslut.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Birgitta Stålnacke (C) efterfrågar utvärderingen av färdtjänsten. Ordförande Agneta
Björnström (C) tar med sig frågan och ger en återkoppling till nästa socialnämnd. Vidare
ställs frågan om det pågår några projekt inom socialförvaltningen. Förvaltningschef Håkan
Dahlqvist informerar om att det finns projekt inom teknikområdet tillsammans med Vinova.
Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan om brukarna på Rosengården vet vilket boende de ska
flytta till i och med att Rosengården stängs. Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar att
utgångspunkten är att brukarna ska få det boende man önskar.
Mats Niemi (S) ställer frågan om hur det går med korttidsverksamheten. Förvaltningschef
Håkan Dahlqvist informerar att ombyggnationen på korttids är lite fördröjd.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
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