KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25
1 (16)

Plats och tid:

Ks sessionssal kl. 13.15-17.00, ajournering 14.40-14.55

Beslutande:

C
C
C
S
S
V
SJVP
M
S

Övriga deltagande:

Madeleine Vestling, insynspolitiker SD,
Susanne Sandström, socialsekreterare
Mari-Helen Lindström, controller
Oskar Hjertström, controller
Heli Puranen-Nilimaa, personalkonsult
Håkan Dahlqvist, förvaltningschef
Kristoffer Baas, nämndsekreterare

Utses att justera:

Birgitta Stålnacke (C) och Sanna Inga Poromaa (V)

Justeringens plats
och tid:

Socialförvaltningen 2020-08-31 kl. 09.00

Sekreterare:

_________________________________________________
Kristoffer Baas

Ordförande:

_________________________________________________
Elisabeth Fors

Elisabeth Fors
ordförande
Birigitta Stålnacke
ordinarie
Ann-Christin Lahti
”
Mats Niemi
”
Marianne Baas
”
Sanna Inga Poromaa ”
Martti Kivimäki
”
Elisabeth Andersson ersättare
Reino Krank
”

§§ 316-324
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ ”
§§ 316, 319-324
§§ 316-317
§ 321
§ 321
§ 322

Paragrafer: Enskilda ärenden: §§ 317-318
Allmänna ärenden: §§ 316, 319-324

Justerande:

_________________________________________________
Birgitta Stålnacke
/
Sanna Inga Poromaa
______________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-08-25

Datum för anslags
uppsättande:

2020-08-31

Förvaringsplats för
protokollet:

Socialförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande:
2020-09-22

______________________________
Kristoffer Baas

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

§ 316
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen.

Yrkande och beslutsgång
av

Elisabeth Fors (C)

att

godkänna dagordningen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 319
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut tobak/alkoholhandläggare
Tillståndsbevis till servering av drycker enligt alkohollagen (2010:1622),
Tillståndshavare: Hotel Arctic Eden AB, Tillståndet gäller from 2020-06-22.
Tillfälligt tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(201:1622). Tillståndshavare: Camp Ripan AB, Tillståndet gäller under perioden 2020-07-01-2020-08-31.
Kommunfullmäktige 2020-06-01
§ 53

Förstudie gällande ersättnings av särskilda boenden för äldre som påverkas av
stadsomvandlingen, socialnämnd
Kommunfullmäktige beslutar således
att
påbörja planering och projektering av nytt äldreboende med ca
100 platser för planerad färdigställande 2022-10-01
att
tilläggs budgetera socialnämnden medel om 4 mnkr för att kunna
påbörja projektering och planering av nytt äldreboende i centrala
Kiruna
att
ta medel om 4 mnkr från stadsomvandlingsmedel
att
socialnämnden får återkomma med utökad driftbudgetäskande i
budgetarbetet för år 2022 och flerårsplan 2023-2024
att
ändra i socialförvaltningens dokument begreppet särskilt boende
till vård- och omsorgsboende

Samrådshandlingar för detaljplan för Jägarskolan etapp 2 Linbanan 1 och del av Jägarskolan
8:3 och del av Jägarskolan 8:5 har inkommit till socialnämnden. Synpunkter på
detaljplanerna kommer att överlämnas till Kommunstyrelsen. Socialnämnden har inget att
erinra.
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§ 319, forts
Kommunstyrelsen delegationsbeslut 2020-06-18
Delegationsbeslut angående ersättning för ”extra pass” för sjuksköterskor,
sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom socialförvaltningen sommaren
2020.
Kommunstyrelsens ordförande beslutar:
att
ersättning ska utges de befattningar inom vård- och
omsorgsverksamheterna som utför ”extra pass” inom deras
respektive avtalsområde.
att
ersättningsreglerna gäller under tiden 2020-06-22 – 2020-08-16.
att
tillsvidareanställda och månadsanställda långtidsvikarierande
sjuksköterskor/distriktssköterskor,
sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter som utför
extra pass vardagar erhåller
1000 kr extra/pass samt kvalificerad övertidsersättning enligt AB
(Allmänna bestämmelser)
att
tillsvidareanställda och månadsanställda långtidsvikarierande
sjuksköterskor/distriktssköterskor,
sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter som utför
extra pass kvällar erhåller
800 kr extra/pass samt kvalificerad övertidsersättning enligt AB
(Allmänna bestämmelser).
att

att

Justerandes sign

tillsvidareanställda och månadsanställda långtidsvikarierande
sjuksköterskor/distriktssköterskor,
sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter som utför
extra pass helg/natt erhåller
1000 kr extra/pass samt kvalificerad övertidsersättning enligt AB
(Allmänna bestämmelser)
i övrigt fastställa rutiner för tillämpning i enlighet med
socialförvaltningens förslag daterat 2020-06-11

Utdragsbestyrkande
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§ 319, forts
Delegationsbeslut angående ersättning för ”extra pass” för baspersonal inom
socialförvaltningen sommaren 2020
Kommunstyrelsens ordförande beslutar:
att
ersättning ska utges för baspersonal inom vård- och
omsorgsverksamheterna som utför ”extra pass” inom Kommunals
avtalsområde.
att
ersättningsreglerna gäller under tiden 2020-06-22 – 2020-08-31.
att
baspersonal som utför extra pass vardagar/vardagkväll erhåller
700 kr extra/pass samt kvalificerad övertid enligt Allmänna
bestämmelser (AB).
att
baspersonal som utför extra pass helg/natt erhåller 900 kr
extra/pass samt kvalificerad övertid enligt allmänna
bestämmelser (AB)
att
i övrigt fastställa rutiner för tillämpning i enlighet med
socialförvaltningens förslag daterat 2020-06-11
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 320
Uppföljning utskrivningsklara patienter (analys av orsak, verkan och åtgärder)
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialchef Håkan Dahlqvist gick igenom statistik rörande utskrivningsklara patienter samt
analys kring detta.
Det finns en tendens att tiden innan utskrivningsklara patienter kan tas om hand ökar. Det
har reserverats sju platser för korttidsboende, tidigare fanns det 15 platser och därför är sju
platser något lågt, vilket bidrar till att antalet dagar ökar. Under Covid-19 har
avlastningsboende upphört och det finns ett uppdämt behov att nyttja avlastning, på grund
av att dessa platser omvandlats till korttidsplatser blir möjligheten att nyttja detta låst.
Det är relevant att se om det går att öka andelen utskrivningsklarapatienter som har
möjlighet att skicka hem, med förstärkt hemgång. Vi behöver skyndsamt hitta en lösning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-08-13 § 309, att informationen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 321
Ekonomisk redovisning och redogörelse av ekonomiska
kostnader i samband med Covid-19
Socialnämnden beslutar
att

ekonomisk redovisning och redogörelse av ekonomiska kostnader i samband
med Coivd-19 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-juli 2020.

När det gäller kostnader för Covid-19 är 4,8 mnkr märkta, genom manuell beräkning är
summan istället 10,9 mnkr. Kostnaderna är bland annat:
Kostnader för extra personal.
Kostnader för Rosengården.
Kostnader för inköp av skyddsutrustning, extra avfall, extra städ
Kostnader för IFO gällande försörjningsstöd och konsulter.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

ekonomisk redovisning och redogörelse av ekonomiska kostnader i samband
med Coivd-19 läggs till handlingarna.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 322
Förvaltningens frisk och ohälsotal
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Personalkonsult Heli Puranen-Nilimaa informerade om förvaltningens frisk och ohälsotal.
Jämförelserna är för perioden 2020-2017.
Socialförvaltningen har en sjukfrånvaro på 9,6 %, föregående år var det 7 %. Framförallt har
det påverkat utåtriktad verksamhet. Med julis frånvaro är talen istället 9,1 %, vilket påvisar
en positiv utveckling. Kort sjukfrånvaro har varit markant högre i förhållande till
långtidsfrånvaro.
Den största ökningen ligger i intervall 30-49 år. Mer än en tredjedel av personalen har 34,9 %
har klarat sig utan några sjukdagar.
Det har varit en större andel sjukfrånvaro för kvinnor än män inom socialförvaltningen.
Undersköterska/Vårdbiträde har störst ökning.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

informationen läggs till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 323
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ny nämndsekreterare
Socialnämndens nya nämndsekreterare presenterade sig.
Ordförande Elisabeth Fors
Har ingen information att delge.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist
Erbjudande om serologitester (antikropptester)
Socialförvaltningen har fått möjligheten genomföra serologitester på kommunens personal.
De flesta kommunerna i Norrbotten har tackat nej, med hänvisning till resursbrist, vilket vi
också gjort initialt. Beslutet har dock reviderats. För testning inom kommunen är
ersättningen 100 kr/person inom kommunen och beräknad testperiod är mellan septemberdecember.
Regionen ansvarar för att testa anhöriga.
Återupptagning 0,85 projekt
Projektet pausades med anledning av Covid-19. Det har pågått förhandling med de fackliga
parterna och det finns en samsyn kring hanteringen. Det har varit bra diskussioner med de
fackliga företrädarna, det slutade dock med att arbetsgivaren och facket skiljdes i oenighet.
En MBL § 14 förhandling kommer ske med kommunal under nästa vecka.
Inriktningen är att en stor andel ska vara fast personal, personalen ska sedan få större
möjlighet till kompetensutveckling.
Det finns en risk att vi kommer hamna i övertalighet, därför kommer, när förhandlingarna är
avslutade ett arbete påbörjas där visstidsanställningar inte ska förlängas.
Eventuellt övertalighet bland fastanställda kommer hanteras genom att placera dessa i en
bemanningspool som är stödjande för övriga verksamheter, ingen tillsvidareanställning
kommer därför att avslutas.
Hemtjänstprojekt
Ann-Helen Rehnblom kommer presentera projektets innehåll vid socialnämnden 2020-0929. Grundtanken är att minska spilltid i hemtjänsten för att effektivare nyttja arbetstiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 323, forts
Rosengården
Det finns fortfarande en boende på Rosengården, det kommer ett erbjudande om plats på
annat boende. Förvaltningen har vänt sig till bostadsnämnden för att förmå att få brukaren
att flytta. Förvaltningsrätten har gett socialnämnden rätt. Den vidare hanteringen är juridiskt
komplicerad.
Korttids
Det har lagts ner en miljon kronor i projekteringskostnader. Förstudien kring nya korttids
kan eventuellt presenteras i september.
Hjälpmedel och engångsartikel - Regionen
Regionen kommer säga upp avtalet då en revision påvisade att avtalets utformning är olaglig.
Finns olika sätt att göra processen laglig men det är inte regionen intresserad av för
närvarande. Det kommer att få stora konsekvenser för våra verksamheter.
Kommunalråd och kommundirektör är informerade och ska delta på möte idag där frågan
ska lyftas.
Artikel om Covid
NSD har kontaktat Håkan kring Covid-19 utbrottet i Karesuando. Utbrottet har hanterats på
ett bra sätt enligt flera inblandade. Bland annat har smittskyddet på Regionen varit nöjda
med hur situationen hanterats, vilket NSD:s bild motsäger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Sida
15

§ 323, forts
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

av

Mats Niemi (S)

att

risk- och konsekvensanalys för 0,85-projektet ska uppdateras och hänsyn tas till
erfarenheter av Covid-19.

av

Elisabeth Fors (C)

att

avslå Mats Niemis yrkande.

av

Mats Niemi (S)

att

nulägesbeskrivning samt risk-och konsekvensanalys för hemtjänstprojektet
presenteras för socialnämnden.

av

Elisabeth Fors (C)

att

avslå Mats Niemis yrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkanden.
Protokollsanteckning
Mats Niemi (S) påtalar att nämnden bör delges konsekvensbeskrivning på grund av att
hyresavtal avseende lokaler för korttidsplatser på Kiruna sjukhus ej godkänts av
kommunstyrelsens ordförande. Problem med korttidsplatser ger högre kostnader för
färdigbehandlade patienter på sjukhuset, brist på avlastningsplatser vilket ger konsekvenser
för äldre anhöriga.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 324
Övriga frågor
Deltagande digitalt
Mats Niemi (S) föreslår att nämnden ska kunna delta digitalt vid nämndsmöten.
Föreningsbidrag
Mats Nemi (S) påtalade att ärendet om föreningsbidrag återremitterades vid nämndsmötet i
juni då gränsdragning samt en förening skulle kontrolleras. Då frågan dragit ut på tiden
drabbar det alla föreningar. Ett exempel är Kvinnojouren som belastas hårdare pga. covid-19
Föreslår därför ett extra möte för beslut i frågan.
Utbildning förtroendevalda
Kommande utbildningen bör ta upp följande delar:
Vad innebär LOV
Kunskapsökande information om LOU
Regelverket med mandat, befogenheter samt inköpsprocessen.
Repetition från utbildningsdagen för politiker med komplettering kring
hur Covid-19 påverkat verksamheterna
Praktik för förtroendevalda (några timmar) inom äldreomsorgen eller
annan verksamhet
Kortfattad genomgång av viktiga lagar med paragrafer som påverkar
verksamheten
Digitalt möte med socialnämnd i annan kommun, exempelvis Övertorneå
som utsetts till modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen
Erfarenhetsutbyte med annan socialnämnd exempelvis Gällivare som har
digitala nämndsmöten och en ny approach avseende alternativa boenden
Socialnämnd i september
Efter socialnämnden 29:e september går nämnden ut och äter.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

