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§ 189
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delgivning av allmänna ärenden från följande sammanträden;
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-16--18 § 2
 Kommunfullmäktige 2020-04-06 § 34-38, 40
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27 § 55
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2020-05-05 § 187, att upphäva den del av
socialnämndens beslut 2020-04-21 § 156 som gäller stängning av fritidsverksamheten för
LSS.
Socialnämndens synpunkter på samrådshandlingar för detaljplan (Gruvstadspark 3 etapp,
del av centrum, nedre Norrmalm m fl) har inkommit till socialnämnden. Synpunkter på
detaljplanerna har överlämnas till Kommunstyrelsen. Socialnämnden påpekar vikten av att
beakta tillgängligheten för funktionsbegränsade så långt som möjligt. I övrigt inget att erinra.
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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Tillfällig höjning av habiliteringsersättningen i Kiruna
Socialnämnden beslutar
att

ansöka om statsbidrag för tillfällig höjning av habiliteringsersättning för år
2020, engångsbeloppet betalas ut vid två tillfällen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att Regeringen
har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i
syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på
dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Enligt Socialstyrelsen får
kommunerna själva ansvara över hur utbetalningen sker.
Socialförvaltningen har för avsikt att ansöka om stadsbidrag för tillfällig höjning av
habiliteringsersättning. För Kiruna rör det sig om 888 583 kr som är framräknad utifrån
antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), utifrån Socialstyrelsen senaste statistik. I Kiruna betalas
habiliteringsersättningen ut genom en dagpenning med 5 kr/timme. I dagsläget är det 102
brukare som får habiliteringsersättning. Av dessa brukare arbetar 68 personer heltid och
34 personer arbetar halvtid.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-05-05 § 183, att socialnämnden ansöker om statsbidrag för
tillfällig höjning av habiliteringsersättning för år 2020, utbetalning sker som ett
engångsbelopp
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles med ändring att engångsbeloppet betalas ut vid
två tillfällen under år 2020

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Information gällande hemmaplansplaceringar
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för social omsorg (SO) Irene Sikku-Häggrot och avdelningschef för individoch familjeomsorgen (IFO) Ulrika Karlström, informerar om hemmaplansplaceringar för
barn/ungdom/missbruk inom Kiruna kommun. För att bli aktuell för en placering krävs det
en utredning och beslut från socialsekreterare. Svårigheten med att ha flera olika inriktningar
av hemmaplanslösningar är att vissa ärenden har behov av stöd och hjälp vilket kräver
special kunskaper. Socialförvaltningen har för avsikt att arbeta vidare med frågan om att
utöka formerna för hemmaplanslösningar. Frågan kommer att tas vidare till socialnämndens
kommande beredning.
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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§ 192
Information gällande våld i nära relation
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för individ- och familjeomsorgen (IFO) Ulrika Karlström informerar om hur
socialförvaltningen arbetar med våld i nära relation. IFO har gjort en risk- och konsekvensanalys i samband med den rådande Covid-19 pandemin. I dagsläget är det ingen ökad
ärendemängd men man har fått indikationer från tjej- och kvinnojourer att de ser en större
ökning av ärenden. Förvaltningen har förberett med ett antal nya extra lägenheter om behov
uppstår. Ingen större mängd av orosanmälningar gällande våld i nära relation.
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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Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 1-2020
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-04-27 från socialförvaltningen av vilken framgår att i
socialtjänstlagen 16 kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
28 § h, finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap
1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut samt om
det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. Nämnden skall vidare ange
vilken typ av insatser dessa beslut 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 1-2020, har 16 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. Ett ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, fyra ärenden avser kontaktperson enligt LSS, fyra ärenden
avser särskilt boende enligt LSS och sju ärenden avser särskilt boende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL).
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-05-05 § 184, 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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§ 194
Information från bemanning- och rekryteringsenheten (BoR) gällande
sommarvikarier
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för BoR, Catrin Kuoppa ger en nulägesrapport gällande rekryteringen av
sommarvikarier till socialförvaltningens verksamheter. I år har vikarieannonsen gått ut
tidigare än föregående år, redan i slutet av förra året. Fram till vecka 20 har det inkommit ca
400 ansökningar, som sedan gallras efter kompetens och språkkrav. Tidigare år har BoR
genomfört gruppintervjuer men på grund av rådande Covid-19 pandemin har inte detta
kunna genomföras, utan enhetscheferna har själva kontaktat de sökande. Med anledning av
Covid-19 kommer de personer som erbjuds vikariat i år att erbjudas mer utbildningsinsatser
än tidigare år. I dagsläget börjar många verksamheter att bli klara med sin sommarrekrytering men det finns fortfarande rekryteringsbehov i Östra kommundelen.
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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§ 195
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-april 2020
med kommentarer till avvikelser.

Kommentarer till utfall:
Kompensation för sjuklöner från staten är ej medräknad. Förvaltningen har haft extra
fastighetskostnader på 1,5 mnkr. Kostnad för utskrivningsklara patienter fram till april är
1 284 tkr. Prognosen visar att om utvecklingen fortsätter på samma sätt resterade tid av året
innebär det ett underskott med ca 27 mnkr vid året slut, exklusive extra kostnader eller
intäkter på grund av Covid-19.
Därutöver redovisas kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn/unga/vuxna.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-05-05 § 182, 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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§ 196
Omfördelning av internbudget socialförvaltningen 2020
Socialnämnden beslutar
att

omfördela internbudget från buffert till avdelning social omsorg med
1 mnkr på grund av nya beslut om personligassistans (LSS)

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-11 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns behov
att göra en omfördelning av förvaltningens internbudget, från buffert till avdelning social
omsorg personlig assistans LSS med 1 mnkr.
På grund av att det har tillkommit nya ärenden inom personlig assistans de senaste
månaderna innebär det att det inte finns budgeterade medel för att utföra detta.
Personlig assistans finansieras med en budget per beviljad timme. Antingen genom
finansiering via försäkringskassan (SFB-ersättning) eller inom kommunens budget. För att
försäkringskassan ska finansiera den personliga assistansen ska det finnas ett grundläggande
behov som är större än 20 timmar i veckan. Är behovet mindre än så eller under tiden som
försäkringskassan handlägger ärendet kan kommunen besluta om personlig assistans enligt
LSS och står då för finansieringen. Om försäkringskassan beviljar personlig assistans kan
kommunen få ersättningen för de timmar som redan utförts.
Socialförvaltningen föreslår
att

omfördela internbudget från buffert till avdelning social omsorg med
1 mnkr på grund av nya beslut om personligassistans (LSS)

Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar att förvaltningen har rekryterat Kristoffer Baas
som nämndsekreterare. Förvaltningen har tillsatt en projektledare på 25% som kommer att
arbeta med Återbrukshuset, ett projekt tillsammans med Tekniska verken och arbetsmarknadsenheten. Korttidsboendet på sjukhuset har av olika anledningar inte kunnat startas
upp än. Förvaltningschef förtydligar hur avtalet för Rosengården är upprättat, Rosengården
är i dagsläget ett tillfälligt korttidsboende fram tills 2020-09-30. Enligt tidigare beslut från
socialnämnden 2020-04-21, är uppdraget bemanningskvot 0,85 för tillfället pausad på grund
av Covid-19 pandemin. Vidare ges information om polisanmälan som framkommit i media.
Förvaltningschef redovisar socialförvaltningens nulägesrapport gällande Covid-19:
 Personalsituationen
 Smittläget inom socialförvaltningens verksamheter
 Tillgång till skyddsutrustning
 Vidtagna åtgärder
Skyddsutrustning är för tillfället god, hemtjänsten har numera visir i förebyggande syfte.
Äldreboendena kommer att öppna upp för besök utomhus under särskilda former enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
socialt ansvarig samordnare (SAS) har numera veckomöten med enhetscheferna och
förvaltningschef har veckomöten med fackförbundet Kommunal. Covid-19 tester för personal
genomförs enligt gällande prioriteringsordning.
Ordförande Agneta Björnström informerar om att regionens hygiensköterska har haft möte
med socialförvaltningen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om hur de kan vara
förvaltningen behjälplig. Vidare efterfrågar ordförande behov av förtydligande av
socialnämndens mål genom att ett inriktningsbeslut bör fattas i samband med Covid-19
pandemin. Ledamöterna ombedes att skicka förslag på områden som är viktiga, ett förslag på
detta kommer att framställas innan nästkommande Au.
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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Övriga frågor
Inget för dagen.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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