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§ 95
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Socialnämnden beslutar
att

godkänna och lägga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2019 till
handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019, från socialförvaltningen daterad
2020-02-21. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som innefattar strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten. Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 1 § ska arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Enligt de allmänna råd
som finns bör verksamheten varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Det viktigaste åtgärder som vidtagits under 2019 är upprättandet av egenkontrollsdokument, implementering och utveckling gällande avvikelsehantering samt revidering av
delegeringsrutin och upprättande av utbildningsmaterial. De viktigaste resultaten som
uppnåtts under 2019 är att det nu finns en nulägesbeskrivning av hur verksamheterna
fungerar och vilka förbättringsområden som finns.
Socialförvaltningens förbättringsområden för 2020 enligt nedan:
- Att förbättra personalens kännedom och arbetet med genomförandeplaner/IBIC. Detta
ska mätas genom frågor i kontrollsdokumentet, målet är att 85 % av alla brukare ska ha
en aktuell genomförandeplan.
- Att avvikelsehanteringsrutinen ska följas och vara känd inom samtliga enheter. Detta ska
mätas genom frågor i egenkontrollsdokumentet.
- Att rutinen för basal hygien ska vara välkänd inom samtliga enheter. Detta ska mätas
genom frågor i egenkontrollsdokumentet. Målet är 100 % följsamhet av basal hygien.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maria Enback och socialt ansvarig samordnare
(SAS) Therese Starlind föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 83, godkänna och lägga kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen 2019 till handlingarna
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-17

§ 95, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN
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2020-03-17

§ 96
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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§ 97
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om vilka rekommendationer som gäller för
Kiruna kommun och socialförvaltningen gällande det nya coronaviruset covid-19. Ordinarie
verksamheter arbetar än så länge som vanligt, möten som inte är absolut nödvändiga ställs
in. Besöksförbud gäller på socialförvaltningens särskilda boenden detta beslut gäller från och
med 12 mars och i första hand till den 26 mars för att sedan omprövas. Kiruna kommun
följer de direktiv som kommer via Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Region
Norrbotten. Den lokala pandemirutinen ses över och uppdateras. Därutöver ges kort
information från socialchefsnätverket som förvaltningschefen deltagit vid.
Ordförande Agneta Björnström delger frågorna som diskuterades vid länsträffen för
socialnämndens ordförande och vice ordförande i Luleå 20-21 februari 2020. Ämnen som
berördes under länsträffen var bland annat; Nära vård och omsorg, psykisk hälsa, kvinnofrid,
beroendecentrum (alla kommuner i Norrbotten har sagt upp avtalet med beroendecentrum),
särskilt boende för utåtagerande brukare vilket man inte kommer att gå vidare med samt den
stora utmaningen kompetensförsörjningen.
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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§ 98
Information/Workshop - Framtidsanalys, en blick framåt
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen/workshopen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Robert Ylitalo, CGI, informerar och handleder workshop ”en blick framåt”. Socialnämndens
ledamöter, ledningsgrupp och kvalitetsteam medverkar i workshopen med sikte mot
framtidens utveckling för att klara av utmaningarna.
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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64/700
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Schablontider för hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden beslutar
att

föreslagna schablontider enligt tabell införs i sin helhet för hemtjänstinsatser
enligt 4 kap 1 § SoL i Kiruna kommun

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-18 från socialförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
föreslår att schablontider införs för hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § SoL. Idag beviljar
biståndshandläggare enbart insats, därefter är det verkställigheten som lägger in den verkliga
tidsåtgången som insatsen kräver hos brukaren. Förvaltningen föreslår att återgå till att lägga
tid i besluten men att det då skall vara enligt de schablontider som är tagna av socialnämnden. Schablontider ger mer enhetliga beslut gällande tidsåtgång samt möjlighet till att
följa statistiken inom kommunen och statistik i jämförelse med andra kommuner. Om
schablontiden inte överensstämmer med den verkliga tidsåtgången ska verkställigheten
ändra på tiden, föra in tidsändringen i en journalanteckning så att biståndshandläggare kan
ta med tidsändringen i beslutet vid nästa uppföljningstillfälle.
Förslag på schablontider enligt tabell nedan.
Städ
Renbäddning
Småstäd
Fönsterputs
Klädvård i hemmet
Inköp i närbutik
Tvätt via Samhall
Inköp via Samhall
Praktiska göromål
På/avklädning
Personlig hygien
Toalettbesök
Stöd för egenvård
Dusch
Kroppsvård
Bereda måltider
Måltidsstöd
Duka fram/bort
Diska
Förflyttning
Tillsyn dag/natt
Social samvaro
Ledsagning
Avlösning i hemmet
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Växling på korttidsboende
Korttidsplats för utredning

Justerandes sign

1,5 timmar/var 3:e vecka
10 min/var 3:e vecka
15 min/varannan vecka
1,5 timmar/gång, 2 ggr per år
30 min/vecka
30 min/vecka
1-2 ggr/vecka
1-2 ggr/vecka
5 min/tillfälle (t.ex. bädda/ta ut sopor/daglig uppsnyggning osv.)
10 min/tillfälle
10 min/tillfälle
10 min/tillfälle
5 min/tillfälle
15 min/tillfälle
5 min/tillfälle (naglar/hud/tand/hår)
10 min/tillfälle
20 min/tillfälle (mata/sitta med)
10 min/tillfälle
5 min/tillfälle
5 min/tillfälle
10 min/tillfälle
30 min/tillfälle – max 2 ggr i veckan
2 timmar/vecka (för utepromenad/uträtta ärenden)
4 timmar/vecka
1 ggr/vecka
2 ggr/vecka
1- 14 dagar/månad
1-21 dagar/månad

Utdragsbestyrkande
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§ 99, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 85, att socialnämnden beslutar att socialförvaltningen
inför föreslagna schablontider i sin helhet för hemtjänstinsatser enligt 4 kap 1 § SoL i Kiruna
kommun.
Enhetschef IFO Petra Töyrä 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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§ 100
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Socialförvaltningens nettokostnader för år 2019 uppgår till 578 mnkr och avvikelsen är -9,6
mnkr vilket motsvarar 2%. 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 (5,1mnkr 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 samt 9 mnkr som är täckning för kostnader som betalats ut av migrationsverket.
Därutöver redovisas utfall för försörjningsstöd och placeringar för barn och
ungdom/missbruk vuxna.
Fördelning av medel från migrationsverket
9 000 tkr överförs till 2020 för omställning efter minskning av ensamkommande barn och
asylsökande och 11 470,477 tkr läggs till kommunens resultat 2019.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 82, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna
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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§ 101
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 4-2019
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-06 från socialförvaltningen av vilken framgår att i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden
till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många beslut enligt SoL och LSS
som inte kunnat verkställas. I rapporten ska det framgå vilken typ av insats besluten gäller,
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall ske
en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom
rimlig tid. Om detta inte sker har IVO möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom
Förvaltningsrätten.
I statistikrapporten för kvartal 4-2019, har 26 beslut rapporterats. Det innebär att verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i
verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. 1 ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, 6 ärenden avser kontaktperson enligt LSS, 5 ärenden avser
särskilt boende enligt LSS och 14 ärenden avser särskilt boende enligt SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 84, att statistikuppgifterna överlämnas till
kommunfullmäktige.
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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§ 102
Delgivning - Revisionsrapport förstudie hot och våld mot anställda och
förtroendevalda
Socialnämnden beslutar
att

lägga revisonsapporten - förstudie hot och våld mot anställda och
förtroendevalda till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger revisionsrapport - förstudie hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
De förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun har under 2019 genomfört en förstudie av
hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Syftet med förstudien har varit att bedöma
om behov av en fördjupad granskning föreligger inom området. I granskningen har
revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att det i dagsläget inte föreligger behov av en
fördjupad granskning inom området.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 89, att lägga revisonsapporten - förstudie hot och våld
mot anställda och förtroendevalda till handlingarna.
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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§ 103
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning
Socialnämnden beslutar
att

för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning

att

beslutet delges Norrbottens Kommuner

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Översyn av riktlinjerna görs årligen, med den gemensamma värdegrunden och
hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar. Riktlinjerna
utarbetas i samverkan mellan representanter från länets kommuner och Region Norrbotten.
Region Norrbotten har för avsikt att utreda hanteringen av hjälpmedelsfrågan under år 2020
och vill avvakta en uppdatering av riktlinjerna. Riktlinjerna som antagits för 2019 föreslås
därför att gälla för 2020. Rekommendationen är att kommunerna för år 2020 antar 2019 års
riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 87, att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, att beslutet delges
Norrbottens Kommuner.
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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§ 104
Äskande om medel till boende med särskild service enligt LSS
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att inleda en förstudie om ett nytt gruppboende LSS

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för
investeringsmedel och driftsbudget inför årets budgetprocess

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-20 från socialförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
idag driver tio grupp- eller servicebostäder för totalt 50 brukare enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver dessa finns det korttidsplatser samt
fritidsverksamhet. Eftersom LSS är en rättighetslag medför det sanktionsavgifter om ett
gynnande beslut inte verkställts inom tid. Boendesituationen för personer med funktionsnedsättning och rättighet till bostad enligt LSS har varit stabilt ökande de senaste åren.
Eftersom personer ofta flyttar in när de är unga och kan bo kvar livet ut så kommer behoven
av nya boenden kvarstå. Det sista gruppboendet som färdigställdes var Ripvägen 1 år 2015.
I socialförvaltningens boendeplan för 2019 har man förutspått ett behov av 5 nya servicelägenheter (självständigt boende) och ett nytt gruppboende (6 lägenheter med personal
dygnet runt) inom 2-3 år. I dagsläget finns det 4 ej verkställda beslut som måste verkställas
omgående. Förvaltningen avser att tillgodose dessa behov i och med att fem servicelägenheter tillförs i juni 2020 vilket möjliggör omflyttningar. Sen finns det ytterligare 6
personer som uppgivit att de kommer att vara i behov av gruppboende inom en snar framtid.
Med anledning av ovanstående finns det behov av att påbörja planeringen av ett nytt
gruppboende skyndsamt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 86, att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en
förstudie om ett nytt gruppboende LSS, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
kostnadsberäkning för investeringsmedel och driftsbudget inför årets budgetprocess.
Kvalitetsledare Jenny Lindberg, LSS-handläggare Carina Stålnacke-Roos 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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§ 105
Information/uppföljning familjerådgivning
Socialnämnden beslutar
att

lägga information/uppföljning gällande familjerådgivning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Enhetschef social omsorg Lisbet Isaksson, presenterar sammanställning av statistik för
familjerådgivningen för 2019 i jämförelse med 2018. Statistik enligt nedan är delar av det
material som sammanställts och skickas in till SCB varje år.
Antal ärenden 2019:
Antal ärenden 2018:

114
160

Antal samtal 2019:
Antal samtal 2018:

266
437

Påbörjade ärenden 2019: 85
Påbörjade ärenden 2018: 129
Antal ärenden och antal samtal har minskat år 2019 i jämförelse med år 2018.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga information/uppföljning gällande familjerådgivning till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Ansökan om medel för projektering av nytt äldreboende
Socialnämnden beslutar
att

påbörja planering och projektering av nytt äldreboende med ca 100 platser för
planerad färdigställande 2022-10-01

att

socialnämnden tilldelas medel om 4 miljoner kronor för att kunna påbörja
projektering och planering av nytt äldreboende i centrala Kiruna.

att

socialnämnden långtidsbudget utökas med driftsmedel from 2022-10-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-02-25 från socialförvaltningen av vilken framgår att tidsplanen för
att uppföra ett nytt äldreboende blir allt mer akut. Därför föreslår förvaltningen att
projektering och planering av nytt särskilt boende påbörjas skyndsamt. Projektering
förväntas ta ett år och faktisk byggtid beräknas till 18 månader efter att alla tillståndspliktiga
lov har vunnit laga kraft. I samband med att avvecklingen av Rosengården tidigarelagts och
Fjällgårdens hyresavtal upphör september 2022 har behovet av särskilda boendeplatser
accentuerats.
För att klara framtidens behov av äldreboendeplatser behöver Kiruna kommun ca 100
boendeplatser i en nära framtid. Då vissa delar av nuvarande bostadsbestånd påverkas direkt
eller indirekt av stadsomvandlingen återfinns frågan i det centrala stadsomvandlingsprojektet. Att tydliggöra ansvarsfrågan för ersättningsbostäder är komplicerat och
kompliceras ytterligare av att vissa delar av bostadsbeståndet hyrs av Region Norrbotten.
Kommunledningens ambition att lösa denna problemställning sammanhållet är lovvärt men
riskerar att förlänga beslutsprocessen. Socialnämndens önskemål är att planering- och
projekteringsprocessen för nytt äldreboende frigörs från stadsomvandlingens avtalsprocess
för att inte tappa värdefull planeringstid.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-03-03 § 88, att påbörja planering och projektering av nytt
äldreboende med 100 platser för planerad färdigställande 2022-10-01, att socialnämnden
tilldelas medel om 4 miljoner kronor för att kunna påbörja projektering och planering av nytt
äldreboende i centrala Kiruna, att socialnämnden långtidsbudget utökas med driftsmedel
from 2022-10-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-17

§ 106, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

frågorna besvaras vid nästa socialnämnd

Beskrivning av ärendet
Sanna Inga Poromaa (V) ställer följande frågor; Finns det möjlighet till digital utbildning
(Nano learning) för socialnämndens ledamöter? Bristen på handsprit? Vilka rutiner finns på
grund av minskad nattbemanning?
Ordförande Agneta Björnström informerar att frågorna kommer att besvaras vid nästa
socialnämnd.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

frågorna besvaras vid nästa socialnämnd

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

