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§ 298
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delgivning av allmänna ärenden från följande sammanträden;
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27 § 53
 Kommunstyrelsen 2020-05-11 § 95, 98, 107, 112, 122, 134, 136
Samrådshandlingar för detaljplan Riksgränsen 1:12 med fler och del av Kurravaara 3:2.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare;
 Återkallelse av serveringstillstånd, Compass Group
 Tillfälligt tillståndsbevis, Institutet för rymdfysik
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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§ 299
Information gällande ärendegång av stängning Rosengården
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om ärendegången från det han fick kännedom
om husrelaterad problematik på Rosengården i oktober 2019 vid ett möte med Kiruna
hälsan. Det framkom vid mötet att en utredning pågått och att arbetsmiljön ansågs vara
oskälig samt att brukares hälsa var påverkad.
Ann-Catrin Fredriksson kommunjurist informerar att hon har varit behjälplig vid
upprättandet av förlikningsavtal för Rosengården tillsammans med fastighetsägaren och
förvaltningschef Håkan Dahlqvist.
Fråga ställdes om vem som har rätten att säga upp hyresavtal och vem har rätt att ådra sig
extra kostnader utanför budget?
Anki Fredriksson informerar att det är Kommunstyrelsens ordförande som får säga upp
avtalet, men socialchef som får teckna förlikningsavtal. Observera att kommunstyrelsens
ordförande inte har rätt att teckna eller säga upp avtal som innebär att kostnader läggs på
nämnden (socialnämnden) då det strider mot nämndens reglemente.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna

Sanna Inga Poromaa (V) och Mats Niemi (S) reserverar sig mot handläggningen av ärendet.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 300
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Kommentarer till utfall: Sjuklöner 1,4 mnkr mer än 2019 jan-maj (personalomkostnader
tillkommer (sociala avgifter enligt skatteverket och avtal)). Extra kostnader för fastighet
(SAVO) 1,5 mnkr. Fakturor för utskrivna patienter 2020, 1292 tkr. Kostnader för Covid-19
registrerat i Agresso 820 tkr. Manuell uppdatering krävs av både personalkostnader och
övriga kostnader. Kostnader för inköp av skyddsmaterial tom maj 1,2 mnkr vilket innebär
över 2 mnkr i direkta Covid-19 kostnader. (ytterligare kostnader finns men ej rätt
registrerade). Vidare fortsätter kostnader för försörjningsstöd och placering av barn och unga
att öka. Prognos år helåret är -27 mnkr, ej medräknat ersättning för Coronakostnader.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 277, 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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§ 301
Äska extra medel för Rosengården ”extra kostnader” och SAVO
Socialnämnden beslutar
att

äska om medel 2020 för reparationskostnader av fastighet med 1 437 tkr

att

äska om medel 2020 fastighetskostnader i samband med avslutande av avtal
med 2 666 tkr

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet. Föreligger skrivelse 2020-06-02 från
socialförvaltningen av vilken framgår att återställande av SAVO:s lokaler har det slutits en
överenskommelse med fastighetsägaren om att socialförvaltningen ska betala en ersättning
om 1 437 tkr. Detta är medel som inte finns med i socialförvaltningens budget.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ska äska om medel för att täcka dessa
kostnader som ett engångsbelopp med 1 437 tkr.
Rosengårdens hyresavtal har sagts upp i förtid. Detta har medfört en extra ersättning till
hyresvärden med 3 500 tkr. I budgetram finns med hyreskostnader för Rosengården hela
året men inte de extra kostnaderna som ersättningen innebär. 834 tkr kvarstår av budgeterad
hyra för de månader då socialförvaltningen inte längre betalar hyra för Rosengården. Det
innebär att skillnaden i fastighetskostnader i budgetramen är 2 666 tkr. I detta ingår inga
övriga extra kostnader för flytt från Rosengården. Socialförvaltningen föreslår
socialnämnden att besluta om att äska 2 666 tkr som ett engångsbelopp för att täcka dessa
kostnader.
Mötet ajourneras i 10 minuter
Mötet återupptas
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 278, att äska om medel 2020 för reparationskostnader
av fastighet med 1 437 tkr, att äska om medel 2020 fastighetskostnader i samband med
avslutande av avtal med 2 666 tkr.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Justerandes sign
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§ 301 forts.

Ändringsyrkande av Mats Niemi (S)
att

socialnämnden ska äska om 3500 tkr, hela hyreskostnaden för Rosengården

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Mats Niemis (S) ändringsyrkande och finner
att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation av Sanna Inga Poromaa (V) mot hur stängningen av Rosengården har gått till.
Reservation av Mats Niemi (S) mot beslutsgången för SAVO och Rosengården, begäran om
extra medel borde ha hanterats före beslut att binda förvaltningen vid en obudgeterad
kostnad.
Noteras i protokollet att Sanna Inga Poromaa (V) motsäger sig inte budgetäskandet.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-16

Sida
11

§ 302
Redogörelse av ekonomiska kostnader i samband med Covid-19
Socialnämnden beslutar
att

ärendet tas upp vid nästkommande nämndsmöte i augusti 2020

Beskrivning av ärendet
Föredragare i ärendet, controller Mari-Helen Lindström informerar att det finns svårigheter
att kunna urskilja i dagsläget vilka kostnader förvaltningen har haft för Covid-19 samt att hon
inte har i nuläget tillräckligt med underlag från verksamheterna.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 283, att förvaltningen redovisar mer utförligare siffror
gällande för Covid-19 för socialnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ärendet tas upp vid nästkommande nämndsmöte i augusti 2020

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

Justerandes sign
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§ 303
Taxor och avgifter 2021
Socialnämnden förslag
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

maxtaxan justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 125 kr enligt prisbasbelopp
2020)
omvårdnadsavgiften beslutas till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme
verklig tid hos brukare. (106 kr per timme enligt prisbasbelopp 2020)
omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till maxtaxan med
begränsning av brukarens avgiftsutrymme (2125 kr 2019)
avgift för boende på korttidsplats i väntan på boende beslutas till 70 kr per dygn
hjälpmedelskostnader vid förskrivning av hjälpmedel debiteras en egenavgift
motsvarande Regionens taxa
hälso-och sjukvårdskostnader fortsätter följa Regionens avgifter med
undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+
hemsjukvårdspatienter debiteras en avgift på 250 kr/mån
hembesök debiteras i enlighet med Regionens avgifter
timtaxan för dödsbohandläggning beräknas på 0,80 % av prisbasbeloppet
avgift för besök hos familjerådgivare sänkt till 250 kr per besök (tidigare 500 kr)
priserna på SAVO, Hjampis fiket förblir oförändrade
priserna för Färdtjänstavgiften förblir oförändrad
avgifter för alkoholhandläggning höjs med genomsnittet av KPI för perioden
maj-april, detta ska gälla löpande.
ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror både partihandel och
detaljhandel höjs till 7000 kr/ ansökan från tidigare 3500kr/ansökan
vid anmälan om ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror både i
partihandel och detaljhandel ska en avgift på 2000 kr/anmälan införas
vid anmälan om försäljning av folköl, elektroniska cigaretter eller receptfria
läkemedel ska en avgift på 500 kr/anmälan införas
övriga avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel höjs med genomsnittet
av KPI för perioden maj-april, detta ska gälla löpande.
kontrollavgiften vid försäljning av flera varor tobak, folköl samt receptfria
läkemedel inte längre halveras.

Beskrivning av ärendet
Föreligger information 2020-06-09 från socialförvaltningen av vilken framgår att
socialnämnden har att besluta om 2021 års taxor och avgifter. De taxor och avgifter som lyfts
upp för beslut är egenavgifter för färdtjänsten, vård- och omsorgsavgifterna, avgifter för
hemsjukvård och hälso- och sjukvård, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgifter för
hemgångsteam, taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder, prislista
inom SAVO:s verksamhet, avgift alkoholhandläggning, avgifter för tobak, folköl och
receptfria läkemedel inom både partihandel och detaljhandel, avgift för besök hos
kommunens familjerådgivare och avgift för korttidsboende. De flesta av socialförvaltningens
taxor och avgifter justeras i samma nivå som konsumentprisindex (inflationen), rullande KPI
mellan maj 2019 - april 2020 räknas till 1,4 %. Prisbasbeloppet för år 2019 är 47 300 kronor.
Justerandes sign
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§ 303 forts.

År 2020 prisbasbelopp publiceras i juli 2020. Matkostnaderna för förvaltningen har fått
räknas upp då KUN har höjt matpriset med 7%.
Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2020-06-09 § 292, att maxtaxan justeras enligt
socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet (2 125 kr enligt prisbasbelopp 2020), att omvårdnadsavgiften beslutas till en
tjugondel av maxtaxan per påbörjad timme verklig tid hos brukare. (106 kr per timme enligt
prisbasbelopp 2020), att omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende beslutas till
maxtaxan med begränsning av brukarens avgiftsutrymme (2125 kr 2019), att avgift för boende
på korttidsplats i väntan på boende beslutas till 70 kr per dygn, att hjälpmedelskostnader vid
förskrivning av hjälpmedel debiteras en egenavgift motsvarande Regionens taxa, att
hälso-och sjukvårdskostnader fortsätter följa Regionens avgifter med undantaget att
kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+, att hemsjukvårdspatienter
debiteras en avgift på 250 kr/mån, att hembesök debiteras i enlighet med Regionens avgifter,
att timtaxan för dödsbohandläggning beräknas på 0,80 % av prisbasbeloppet, att avgift för
besök hos familjerådgivare sänkt till 250 kr per besök (tidigare 500 kr), att priserna på
SAVO, Hjampis fiket förblir oförändrade, att priserna för Färdtjänstavgiften förblir
oförändrad, att avgifter för alkoholhandläggning höjs med genomsnittet av KPI för perioden
maj-april, detta ska gälla löpande, att ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
både partihandel och detaljhandel höjs till 7000 kr/ ansökan från tidigare 3500kr/ansökan,
att vid anmälan om ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror både i partihandel
och detaljhandel ska en avgift på 2000 kr/anmälan införas, att vid anmälan om försäljning av
folköl, elektroniska cigaretter eller receptfria läkemedel ska en avgift på 500 kr/anmälan
införas, att övriga avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel höjs med genomsnittet
av KPI för perioden maj-april, detta ska gälla löpande, att kontrollavgiften vid försäljning av
flera varor tobak, folköl samt receptfria läkemedel inte längre halveras.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

budgetberedningens förslag bifalls

att

socialförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag om förenklade
avgifter gällande alkoholhandläggning

Ändringsyrkande av Mats Niemi (S)
att

säljer ett företag tobak och fler varor så betalar de full avgift för tobak (1600 kr),
övriga tre avgifter ska halveras. Motiveringen är att till exempel receptfria
apoteksvaror kan sägas vara en service på landsbygden

Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot Mats Niemis (S) ändringsyrkande och
finner att socialnämnden beslutar enligt budgetberedningens förslag.
------Justerandes sign
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§ 304
Budgetäskande - Drift 2021-2023
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till driftäskande 2021-2023

att

ett tilläggsäskande om höjning av driftbudgeten med 10 mnkr för
kompetenshöjning, bemanningsstruktur, arbetskläder för personal som vistas
utomhus

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
driftsäskande 2021-2023, enligt nedan.

Tkr
Behov
1

Bemanning IFO

2

Vitvaror boenden

3

Arbetskläder

4

inredning, möbler o porslin

5

Totalsummor för äskandet
2021

2022

2023

2800

2800

2800

750

500

350

3500

3500

3500

500

500

500

Personal träffpunkt Vittangi

350

350

350

6

Personal till hemmaplanslösning

650

650

650

7

utökade hyror

250

400

400

8

personal utökade servicelägenheter LSS

550

550

550

9

Driftskostnader vid nytt LSS boende
2000

3000

4000

500

1000

2000

11 850

13 250

19 600

10 Ökning av kostnader för äldre i ordinärt

4500

boende
10 Utvecklingskostnader IT-system

Summa:

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist och controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.

Justerandes sign
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§ 304 forts.

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2020-06-09 § 290, att anta förslag till driftäskande 2021-2023.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta förslag till driftäskande 2021-2023

av

Mats Niemi (S)

att

ett tilläggsäskande om höjning av driftbudgeten med 10 mnkr för
kompetenshöjning, bemanningsstruktur, arbetskläder för personal som vistas
utomhus

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Mats Niemis (S) tilläggsyrkande och finner
att socialnämnden antar Mats Niemis (S) yrkande.
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar för att anta Mats Niemi (S) förslag röstar ja.
De som röstar för att avslå Mats Niemis (S) förslag röstar nej.
Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 2 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
Ordförande Agneta Björnström (C) reserverar sig mot beslutet med fölande motivering: På
grund av att det inte finns tillräckligt med underlag.
-------

Justerandes sign
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§ 305
Budgetäskande - Investering 2021-2023
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till investeringsäskande 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
investeringsäskande 2021-2023, enligt nedan.

Tkr

Totalsummor för äskandet

Äskanden

2021

1

Nytt LSS boende (2st)

2

Inredning nytt LSSboende

2

Inredning lokal för LSS stödboende

150

Summa:

150

2022

2023

4 500

4 500

250

250

Tot
9 000

150

4 750

4 750

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist och controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2020-06-09 § 291, att anta förslag till investeringsäskande 20212023.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta förslag till investeringsäskande 2021-2023

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 306

Bidragsansökningar från föreningar/organisationer
Socialnämnden beslutar
att

ärendet återremitteras, socialnämnden önskar en fördjupad undersökning i
föreningarnas hantering av medlemskapet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-13 från socialförvaltningen av vilken framgår att ansökningar
om föreningsbidrag för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30 har inkommit från 6 föreningar;
Kvinnojourgruppen i Kiruna, AA (Anonyma alkoholister), HSO i Kiruna (2 ansökningar),
Salam förening i Kiruna, PRO i Kiruna samt FMN Norrbotten.
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.
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.
Socialförvaltningen föreslår
att

bevilja 128 780 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el,
telefon och bredband m.m.

att

bevilja 60 324 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el.

att

bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra
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att

bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m.

att

bevilja 50 000 kr till Salam Förening i Kiruna för hyra

att

bevilja 50 000 kr till PRO i Kiruna för hyra m.m.

att

bevilja 25 000 kr till FMN Norrbotten som verksamhetsbidrag

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 279, att socialnämnden hanterar ärendet
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ärendet återremitteras, socialnämnden önskar en fördjupad undersökning i
föreningarnas hantering av medlemskapet

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 307

Yttrande till Kommunfullmäktige gällande återremiss Familjecentral
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet som sitt eget

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-27 från socialförvaltningen av vilken framgår att det föreligger
en motion från (KD) om att starta en familjecentral i två steg, först i gamla centrum och
sedan i full skala i nya centrum. KSAU beslutade 2020-04-27 att återremittera ärendet till
socialnämnden för framtagande av kostnad för verksamheten och lokalens placering.
Socialförvaltningen finner att en förutsättning för en familjecentral är en öppen förskola och
detta är ett område förvaltningen inte ansvarar för. Socialförvaltningen har däremot en
pågående förfrågan till Regionen om hyra av en temporär lokal för socialförvaltningens
öppenvård som skulle möjliggöra samverkan med regionen och lokaler för gruppverksamhet.
I yttrandet framgår vilka verksamheter som bör ingå i en familjecentral och att samtliga
verksamheter är positiva till en samlokalisering, man avvaktar bara ett politiskt
inriktningsbeslut. Socialförvaltningen är positiva till att driva frågan vidare mot en fullskalig
familjecentral i nya Kiruna centrum tillsammans med övriga förvaltningar och Regionens
verksamheter men ansvaret bör ligga under kommunstyrelsen då tre förvaltningar är
berörda.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 280, att socialnämnden antar yttrandet som sitt eget.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 308

Tillägg/ändring i delegationsordningen-Gällande lag om vissa
kommunala befogenheter beslut enligt 2 kap. 6§, stöd till boende
Socialnämnden beslutar
att

1:e socialsekreterare på IFO myndighet har delegat att besluta enligt ”lag om
vissa kommunala befogenheter beslut enligt 2 kap. 6 §, stöd till boende”,
kommunal hyresgaranti

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-06-01 där det framkommer att i samband med användandet av
kommunal hyresgaranti stärks den enskilde brukaren på ordinarie bostadsmarknad och
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 för kommunen en mer omfattande insats i form av
utredning, administration och förvaltning av bostad samt ekonomiskt 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 har svårt att få en hyresrätt med
besittningsskydd. Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett
statligt bidrag för varje lämnad garanti.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 288, att 1:e socialsekreterare på IFO myndighet har
delegat att besluta enligt ”lag om vissa kommunala befogenheter beslut enligt 2 kap. 6 §, stöd
till boende”, kommunal hyresgaranti.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 309
Yttrande angående granskning Samverkan mellan BUP och Kiruna kommun
(Socialtjänst och skola)
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet som sitt eget

att

yttrandet översänds till Revisorerna

att

yttrandet översänds till Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2020-06-01 från socialförvaltningen och kultur och utbildningsnämnden
vilken framkommer att förvaltningen bedömer att det avtal som ligger till grund för Norrbus
är bra. Dock bör delar av detta avtal revideras och uppdateras vad gäller fastställa mål för
samverkan, uppföljning och analys av avvikelserapporter, effekt och utveckling av
genomförda insatser både vad avser övergripande- som individnivå. Samtliga tre parter är
överens om behov av revidering och delvis är detta arbete påbörjat. Förvaltningarna delar
revisorernas uppfattning om att tydligare mål behöver fastställas. Detta är en viktig del av
arbetet när samverkan återupptas till hösten.
Samverkan för att påbörja revidering och uppdatering av samverkansavtalet för Norrbus
skedde genom ett styrgruppsmöte 2020-02-24, på initiativ av Regionen. Parterna fick i
uppdrag att påbörja arbetet och ett uppföljningsmöte var inplanerat till 2020-04-20. Detta
möte blev dock framflyttat till ht 2020 p.g.a. rådande hälsosituation i landet och Regionen
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 281, att socialnämnden ska anta yttrandet som sitt
eget.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

att

yttrandet översänds till Revisorerna

att

yttrandet översänds till Kommunstyrelsen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 310
Yttrande angående stängning av Rosengården
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet som sitt eget

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-05-15 från socialförvaltningen av vilken framgår att
Socialnämnden fattade beslut om stängning av Rosengårdens äldreboende den 2019-12-17.
Den avgörande orsaken till beslutet var vårdperspektivet, samtliga brukare har haft påverkan
på sin hälsa som inte kan uteslutas bero på lokal- eller luftkvalitet. Socialförvaltningen har
utlåtande från företagshälsovården undertecknad av sjuksköterska, arbetsmiljöingenjör samt
läkare och två stycken brukarundersökningar enligt Örebromodellen.
Ett antal anhöriga har motsatt sig erbjudande om ersättningsboende och hävdat att
stängningen bryter mot intentionerna i socialtjänstlagens gynnande beslut, ”ett sådant beslut
kan i regel inte återkallas eller ändras till den enskildes nackdel”. Socialförvaltningen har inte
för avsikt att återkalla ett gynnande beslut. Beslutet kvarstår. Däremot kommer beslutet att
verkställas på annan plats än Rosengården. Fram till 2020-05-15 har 29 av 31 brukare
accepterat ny boendeplats och 25 brukare har flyttat till nya boenden. För att kunna erbjuda
brukarna plats på andra äldreboenden har Rosengården tillfälligt nyttjats till korttidsplatser,
detta i avvaktan på att ordinarie korttidsplatser iordningsställs.
Hyresavtalet med Roseum förvaltning AB avseende Rosengården är uppsagd och upphör
2020-09-30, vilket innebär att byggnaden måste vara tom och städad innan 2020-09-30.
Avtalet om uppsägning innefattar även i klausul om skadestånd till fastighetsägaren om detta
inte sker.
De anhöriga har också anfört att processen med de anhöriga varit bristfällig. Förvaltningen
har haft två övergripande informationstillfällen till anhöriga samt att enhetscheferna haft
löpande dialog med anhöriga.
Anhöriga till två brukare har motsatt sig nämndens beslut att stänga Rosengårdens särskilda
boende. Frågan ligger för närvarande i förvaltningsrätten. De anhöriga har begärt inhibition
av beslutet men fått avslag på detta i förvaltningsrätten och nekats prövning i kammarrätten
och högsta förvaltningsdomstolen.
Socialförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen lämnar frågan utan åtgärd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 282, att socialnämnden ska anta yttrandet som sitt
eget.
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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

Sida
23

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-16

Sida
24

§ 311
Öppnande av LSS-korttids efter stängning på grund av Covid-19
Socialnämnden beslutar
att

LSS korttidsboende öppnar 2020-08-31

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 20-06-01 från förvaltningen där det framkommer att korttidsboendet
enligt LSS stängdes pga Corona pandemin 2020-05-04 för att minska smittspridning enligt
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu vill förvaltningen åter öppna verksamheten
2020-08-31 då smittspridningen är minskad. Detta med reservation för vad
folkhälsomyndigheten rekommenderar och att läget för pandemin är som när beslutet fattas.
i landet och Regionen
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-06-02 § 287, att LSS korttidsboende åter öppnar 2020-08-31.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 312
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Ordförande Agneta Björnström vill att alla ledamöter i socialnämnden funderar över vilka
utbildningar de har behov av. Vilka kunskapsluckor finns?
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar att:
Korttids på sjukhuset hinner inte bli färdigställt till 2020-09-01. När öppning av
korttidsboendet skerär oklart. Förvaltningen kommer att avsätta lägenheter på de särskilda
boendena för korttidsbrukare en tid framöver. Tömning av Rosengården planeras.
Nytt äldreboende har på nytt diskuterats och projektering kommer påbörjas, Fjällgårdens
äldreboende har avtal till och med september 2022.
Förvaltningens ekonomiska läge har presenterats för kommunledningen och det finns en
förståelse för situationen.
Regionens hygiensjuksköterska har 2020-06-04 föreläst för förvaltningens enhetschefer om
basal hygien.
Covid-19, förnärvarande finns en brukare konstaterad smittad på ett äldre boende. Däremot
finns flera misstänkt smittade, detta kan ha att göra med att provtagningen har utökats. En
brukare konstaterad smittad på ett LSS boende. Personal situationen är påverkad med under
kontroll. Det finns gott om skyddsutrustning. Förvaltningen har ansökt om CE märkning av
SAVOS visir.
Sommarbemanningen ser bra ut i centrala delar av kommunen. Östra kommundelen är inte
än färdig med sommarbemanningen.
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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§ 313
Politiskt inriktningsbeslut för fortsatt hantering av pandemin
Socialnämnden beslutar
att

anta det politiska inriktningsbeslutet för fortsatt hantering av pandemin

Beskrivning av ärendet
Ordförande Agneta Björnström föredrar i ärendet. Utmaningen för förvaltningen har bestått i
att hantera en stor osäkerhet kring hur viruset kommer att påverka samhället och
medborgarna men även att hantera den oro och rädsla som funnits bland förvaltningens
medarbetare. Förvaltningen under hela förloppet uppvisat en hög följsamhet till
folkhälsomyndighetens (FMHs) riktlinjer vilket har varit möjligt genom att ett agilt arbetssätt
där etablerade beslut- och kommunikationsvägar använts. Rutiner har skapats,
implementeras och uppdaterats. Smittspridning förekommit på våra vård och
omsorgsboende. Förvaltningens medarbetare har i varje led gjort en enorm insats för att
begränsa spridningen och samtidigt som de hanterat den normala arbetsbelastningen sprida
lugn bland våra brukare och anhöriga. Dagens beslut syftar till att tydliggöra nämndens
inriktning under pandemin för att förhindra smittspridning att men även skapa en hållbarhet
för våra medarbetare. Inriktningsbeslutet innehåller mål, uppföljning och hur återkoppling
till nämnd ska ske.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta det politiska inriktningsbeslutet för fortsatt hantering av pandemin

Noteras i protokollet att ledamot Mats Niemi (S) avsäger sig att delta vid beslutet med
anledning av målet om effektiviseringsgrad 60% (den del av arbetstid som baspersonal är hos
brukare) i hemtjänsten.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------
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§ 314
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

frågor kring enhetschefs rekrytering, utvärdering av omorganisationen,
enhetschefernas arbetssituation, förstudie nytt äldreboende, information om
hemtjänst projektet, statistik löner och utbildningsnivå inom vård och omsorg,
information om försörjningsstöds ansökningar under Covid-19 pandemin ska
behandlas vid hösten 2020 socialnämnds möten

Beskrivning av ärendet
Ledamot Birgitta Stålnacke (C) har frågor kring rekryteringsprocessen vid tillsättningen av
enhetschefer. Birgitta Stålnacke vill vidare veta vad utvärderingen av omorganisationen visat,
enhetschefernas arbetssituation. Har enhetscheferna adekvat utbildning för uppdraget?
Ledamot Mats Niemi (S) ger som förslag att sätta upp förstudie nytt äldreboende som en
punkt på dagordningen till varje socialnämnds möte under hösten. Mats Niemi önskar få
information om hemtjänstprojektet till hösten.
Ledamot Sanna Inga Poromaa (V) vill få information om hur statistiken ser ut för löner och
utbildningsnivå ut inom vård och omsorg? Vidare önskar Sanna Inga Poromaa få information
om hur försörjningsstöds ansökningarna generellt har sett ut under Covid-19 pandemin?
Ulla Isaksson (SJVP) meddelar att hon säger upp sitt uppdrag i socialnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

frågor kring enhetschefs rekrytering, utvärdering av omorganisationen,
enhetschefernas arbetssituation, förstudie nytt äldreboende, information om
hemtjänst projektet, statistik löner och utbildningsnivå inom vård och omsorg,
information om försörjningsstöds ansökningar under Covid-19 pandemin ska
behandlas vid hösten 2020 socialnämnds möten

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

