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§ 152
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delgivning allmänna ärenden gällande Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-23 § 66,
67, 78 samt socialnämndens synpunkter på samrådshandlingar för detaljplan gällande
Riksgränsen 1:12, Del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Västra och Östra Stenbacken,
Renen 2 Icehotel Öst, Jukkasjärvi 4:38 och 59:1.
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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§ 153
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om vilka åtgärder som socialförvaltningen har
tagit i samband med Coronaviruset Covid-19 och vilka rutiner som förvaltningen följer. Det
finns konstaterade Covid-19 fall på särskilt boende och inom hemtjänsten. Socialförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skyddsutrustning
vid misstänkt smitta/konstaterad smitta. Ett Covid-19 team är upprättad inom hemtjänsten i
centrala Kiruna. Riskbedömningar har genomförts på arbetsplatserna, utvecklingen av
pandemin medför att nya riskbedömningar kommer att genomföras. Personalläget är
ansträngt på vissa arbetsplatser. Information om Coronaviruset uppdaterats kontinuerligt på
intranätet och externa webben.
Ordförande Agneta Björnström informerar att i egenskap av ordförande deltar hon vid möte
med Norrbottens kommuner varje vecka i och med Covid-19.
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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§ 154
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-mars 2020
med kommentarer till avvikelser, bilaga.

Kommentarer till utfall: Felperiodiseringar av bland annat hyror samt extra fastighetskostnader på 1,5 mnkr. Alla boenden har inte genomfört ändring till bemanningsgrad 0,85.
Om utvecklingen fortsätter på samma sätt resterade tid av året innebär det ett underskott
med ca 16,5 mnkr vid årets slut. Utfallet för perioden visar än inga extra kostnader eller
intäkter på grund av Covid-19.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-07 § 137, 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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Uppföljning - analys, verkan och åtgärder angående kostnader för
utskrivningsklara patienter
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-03-27 från socialförvaltningen av vilken framgår analys, åtgärder
och kostnader för utskrivningsklara patienter som blir kvar på lasarettet under perioden
oktober-december 2019 och januari-mars 2020 samt vidtagna åtgärder för att minska
kostnaderna.
Analysen visar att både antalet brukare som blir kvar på lasarettet och antalet dygn med
betalningsansvar har minskat med ca 43% från 2018 till 2019. Förvaltningen har fram till i
början av 2020 fortsatt att följa ”decemberbeslutet” d.v.s. beslutet som fattades i december
2018 om att tillfälligt införa nya rutiner och ändrad prioriteringsordning för tilldelning av
plats på korttidsboende och särskilt boende.
Som ett led i arbetet med att försöka minska kostnaderna för utskrivningsklara patienter, har
IFO-myndighet genomfört en egenkontroll av utredningar och beslut om insatser. Resultatet
visar att förvaltningen till stor del följer lagar, föreskrifter, förordningar samt domar inom
området. Antalet gynnande beslut på ansökningar om plats på korttidsboende minskar och
förvaltningen kommer fortsätta arbeta för att utveckla fler lösningar på hemmaplan.
Enhetschef IFO-myndighet Petra Töyrä föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-07 § 138, att lägga uppföljningen 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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Verksamhetsbeslut fattade i samband med Covid-19 pandemin
Socialnämnden beslutar
att

i efterhand fastställa de beslut som tidigare fattats i samband med att
generell smitta av Covid-19 fastställdes

att

socialnämndens ledamöter får kontinuerlig information gällande
Coronaviruset Covid-19

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-03-30 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har med kort varsel infört besöksförbud vid nämndens samtliga särskilda
boenden. I ett första skede beslutade förvaltningen att stänga särskilda boenden från besök
från och med 2020-03-12 till och med 2020-03-26. Ett nytt beslut fattades 2020-03-24 att
förlänga besöksförbudet på särskilda boenden till och med 2020-04-26 och att avlastning
och växelvård inte kommer verkställas under perioden 2020-03-26 till och med 2020-04-26.
Detta med syfte att förhindra att våra äldre utsättas för smitta. Från och med 2020-03-31
kommer förvaltningens träffpunkter att hållas stängda i avvaktan på nya besked från
Folkhälsomyndigheten. Från och med 2020-04-07 kommer korttids- och fritidsverksamheten för LSS hållas stängda. Samtliga beslut kan komma att förlängas i ett senare skede.
Socialförvaltningen har aktivt följt utvecklingen av smittspridning av Covid-19. Utgångspunkten har varit Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer som legat till
grund för förvaltningens beslut.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-07 § 139, att socialnämnden i efterhand fastställer de beslut
som fattats i samband med att generell smitta av Covid-19 fastställdes
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

av

Mats Niemi (S)

att

socialnämndens ledamöter får kontinuerlig information gällande
Coronaviruset Covid-19

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms och Mats Niemis yrkanden.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om fortsatt verkställighet av omvårdnadsinsatser på Rosengården
Socialnämnden beslutar
att

avslå begäran om fortsatt verkställighet av särskilt boende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) vid Rosengårdens äldreboende med hänvisning till
nämndens tidigare beslut att stänga Rosengårdens äldreboende, 2019-12-17
§ 422

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-01 från socialförvaltningen av vilken framgår att två brukare
(dnr 2020:123-124) har med hjälp av företrädare i form av god man inkommit med begäran,
om att biståndsbeslut till särskilt boende enligt SoL 4:1 ska fortsätta verkställas på
Rosengårdens äldreboende. Inga skäl eller nya förutsättningar är anförda med denna
begäran. Socialnämnden har under december år 2019 beslutat att stänga Rosengården på
grund av byggnadsrelaterad ohälsa. Beslutet innebar att samtliga boende skulle säkerställdas
ersättningsboenden i centrala Kiruna.
Bakgrund
Under senare år har det blivit allt mer tydligt att Rosengården kommer att läggas ned i
samband med att Kiruna centrum flyttas år 2022. Rosengården har under år 2018-2019 haft
inslag av byggnadsrelaterad ohälsa vilket föranledde att socialförvaltningen föreslog att
tidigarelägga stängningen av Rosengården. I samband med att socialnämnden december
2019 beslutade att stänga Rosengårdens äldreboende fick förvaltningen i uppdrag att avsluta
hyresavtalet med fastighetsägaren. Under mars månad 2020 ingick socialförvaltningen ett
avtal med fastighetsägaren om att avsluta hyresavtalet från och med september år 2020.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-07 § 140, att avslå begäran om fortsatt verkställighet av
särskilt boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) vid Rosengårdens äldreboende med
hänvisning till nämndens tidigare beslut att stänga Rosengårdens äldreboende, 2019-12-17
§ 422
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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§ 158

Öppna jämförelser 2019, vård och omsorg av äldre
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation gällande Öppna jämförelser 2019. Socialstyrelsen ansvarar för och
publicerar resultaten som sedan redovisas för kommunerna. Syftet med indikatorbaserade
jämförelser är att ge kommunerna underlag till förbättringar, uppföljningar, analyser och
lärande samt underlag till beslut.
Kiruna har haft en svarsfrekvens på 53 % inom hemtjänsten och 44 % inom särskilt boende.
Resultat 2019 för ordinärt boende gällande hemtjänst i sin helhet i jämförelse med länet och
riket, enligt nedan.
Kiruna
88 %

Median, riket
91 %

Medelvärde länet
90 %

Resultat 2019 särskilt boende i sin helhet i jämförelse med länet och riket, enligt nedan.
Kiruna
80 %

Median, riket
82 %

Medelvärde länet
76 %

Indikatorerna för kommunal hälso- och sjukvård visar i stort på bra resultat jämfört med
länet och riket.
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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§ 159
Information från individ och familjeomsorgen (IFO) gällande HVB hem
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Filip Hartnor informerar om hur IFO arbetar med placeringar av barn och unga
till HVB hem (hem för vård eller boende). Individens behov avgör vilket HVB hem som
placeringen sker vid och vistelsetiden. Uppföljningen för placerade barn och unga sker 4
gånger/år av socialförvaltningen. För att bedriva ett HVB hem krävs ett tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och det är även IVO som är tillsynsmyndighet.
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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Övriga frågor
Inget för dagen.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Anhörigstöd i samband med Covid-19 pandemin
Socialnämnden beslutar
att

ge i uppdrag till individ- och familjeomsorgen (IFO) myndighet att skyndsamt
ta fram ett förslag till möjlighet för arvoderat anhörigstöd i samband med
Covid-19 pandemin

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger IFO myndighet i uppdrag att skyndsamt ta
fram ett förslag till möjlighet för arvoderat anhörigstöd i samband med Covid-19 pandemin.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-21 § 144, att ge i uppdrag till individ- och familjeomsorgen
(IFO) myndighet att skyndsamt ta fram ett förslag till möjlighet för arvoderat anhörigstöd i
samband med Covid-19 pandemin.
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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§ 162
Bemanningskvot vid särskilda boenden under pågående Covid-19 pandemin
Socialnämnden beslutar
att

tillåta att bemanningskvoten överstiger 0,85 under pågående pandemi eftersom
arbetssättet under den perioden kräver högre personaltäthet

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att tillåta att bemanningskvoten
överstiger 0,85 under pågående pandemi eftersom arbetssättet under den perioden kräver
högre personaltäthet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-21 § 145, att tillåta att bemanningskvoten överstiger 0,85
under pågående pandemi eftersom arbetssättet under den perioden kräver högre
personaltäthet.
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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§ 163
Arbetskläder för vård- och omsorgspersonal
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa byxor för att komplettera personalens
arbetsdräkt samt tillse att hantering sker i enlighet med Socialstyrelsens
riktlinjer

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ge förvaltningen ge förvaltningen
i uppdrag att införskaffa byxor för att komplettera personalens arbetsdräkt samt tillse att
hantering sker i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-04-21 § 146, att ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa
byxor för att komplettera personalens arbetsdräkt samt tillse att hantering sker i enlighet
med Socialstyrelsens riktlinjer.
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

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-04-21

Sida
19

§ 164
Information och rutiner om Covid-19
Socialnämnden beslutar
att

socialnämndens ledamöter minst en gång i veckan får information gällande
Covid-19 från förvaltningschef och ordförande, informationen kommer att
finnas tillgänglig på Netpublicator

Beskrivning av ärendet
Diskussion förs om hur nämndens ledamöter ska få tillräcklig information gällande
socialförvaltningens arbete med Covid-19 pandemin. Ledamöterna lämnar förslag på vad
som bör framgå i informationen, en så kallad lägesrapport.
Förslag är att socialnämndens ledamöter minst en gång i veckan får information gällande
Covid-19 från förvaltningschef och ordförande, informationen kommer att finnas tillgänglig
på Netpublicator.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialnämndens ledamöter minst en gång i veckan får information gällande
Covid-19 från förvaltningschef och ordförande, informationen kommer att
finnas tillgänglig på Netpublicator

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

