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§ 157
Frisk- och ohälsotal
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger redovisning avseende socialförvaltningens frisk- och ohälsotal enligt nedan;
-

sjukfrånvaro i % jämfört med kommunen i helhet, januari-december år 2015-2016,

-

sjukfrånvaro i % jämfört med socialförvaltningens avdelningar, januari-december år 2015-2016,

-

frisktal ej sjukfrånvaro i % år 2015-2016,

-

kort- och långtidsfrånvaro på socialförvaltningen år 2015-2016,

-

sjukfrånvaro i % per åldersgrupp år 2015-2016,

-

sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid för socialförvaltningen, januari-december
år 2012-2016.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 140, att lägga informationen till handlingarna.
Personalkonsult Åsa Kyrö föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Ice Hotel AB, 170303,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Midnightsun Cruisers Kiruna, 170225,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Compass Group AB, 170227-170228,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, FGDO Logen Polaris, 170318,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Ice Hotel AB, 170318.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga delgivningarna till handlingarna.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialchef Elisabeth Hansson lämnar följande information;
-

arbetsmiljöverkets uppföljning gällande hemstödsavdelningen och individ- och familjeomsorgen,

-

socialnämnden 25 april börjar kl. 10.00 med målarbete.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4-2016
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-06 från socialförvaltningen av vilket framgår att enligt 16 kap 6 h §
socialtjänstlagen (SoL) samt 28 § h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), finns
reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS samt 4 kap 1 § SoL, 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.
I statistikrapporten för kvartal 4– 2016, har 17 beslut rapporterats, vilket innebär att verkställighet
dröjt tre månader eller mer från datum för beslut datum, för avbrott i verkställigheten eller beslut som
faktiskt blivit verkställda under perioden. 2 ärenden avser bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS, och 1 ärende avser kontaktperson enligt LSS. 14 ärenden avser särskilt boende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 143, att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-28

Sida
14

§ 161
Internbudget 2017
Socialnämnden beslutar
att

anta upprättat förslag av intern driftsbudget 2017 enligt tabell

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-14 från socialförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen fått
en beslutad budgetram att fördela utifrån verksamheternas behov. Budget att fördela för drift
år 2017 är 547 423 tkr. Det tillkommer 1 000 tkr för vikarier för planeringsdag som än ej fördelats till
förvaltningen, total budget är 548 423 tkr.
Nämnd

1 052 653

FÖS (Förvaltningsstöd)

27 652 778

BOA (Boendeavdelningen)

220 670 787

HSA (Hemstödsavdelningen)

81 762 793

IFO (Individ- och familjeomsorg)

61 286 025

LSS (Lagen om särskilt stöd)

98 285 831

HSE (Hälso- och sjukvårdsenheten)

44 871 312

Utredningsenheten

7 840 565

Buffert

4 000 255

Summa:

547 423 000 kr

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 § 146, att anta upprättat förslag av intern driftsbudget 2017 enligt
tabell.
Controller Marie-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-februari år 2017.

Utfallet är utifrån den föreslagna budgetfördelningen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 § 147, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-13 § 133, att återremittera ärendet till extra arbetsutskott
2017-03-21.
Controller Marie-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Omfördelning av investeringsmedel
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att

beviljade investeringsmedel omfördelas enligt nedan:
att föra över beviljade investerings medel från
IV-10229 1396716 kr SOC HOTELLÅSLÖSNING BOENDEN
IV-10321 500 000 kr SOC OPERATIV ANALYSSYTEM 2015
IV-10453 290 409 kr SOC FLYTTKOSTNAD NYA BOENDET MOVÄGEN 2016
till
IV-10171 SOC VERKSAMHETSSYSTEM 2014

att

ändra användningen av följande beviljade investeringsmedel:
IV-10451 SOC NYTT PORSLIN BOENDEN 2016, 531 533 kr
Att dessa medel även kan används för att betala åtgärder som behöver göras i köken på
äldreomsorgens boenden.
IV-10387 SOC PSYKIATRIBOENDE ROSENROTEN 2015, 155 638 kr
Att dessa medel även kan användas för att betala reparationer av lägenhet på Rosenroten
IV-10455 SOC ÅTGÄRDER VILAN 2016, 886 645 kr
Att dessa medel även kan användas för nya samt åtgärder rörande befintliga av LSS- boenden.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen har
tidigare fått beviljade medel för olika investeringar. En del av dessa investeringar har haft lägre
kostnader än beräknat samt en investering har kostat betydligt mer. Socialförvaltningen föreslår
att omfördela dessa medel enligt ovan. Dels för att minska underskottet i det projekt som kostat
mer än budgeterat samt att tillåta att dessa medel används till annat än de från början var beslutade
för.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-21 § 148, att beviljade investeringsmedel omfördelas enligt nedan:
att föra över beviljade investerings medel från IV-10229 1396716 kr soc hotellåslösning boenden
IV-10321 500 000 kr soc operativ analyssystem 2015 IV-10453 290 409 kr soc flyttkostnad nya
boendet Movägen 2016 till IV-10171 soc verksamhetssystem 2014, att ändra användningen av följande
beviljade investeringsmedel: IV-10451 soc nytt porslin boenden 2016, 531 533 kr att dessa medel även
kan används för att betala åtgärder som behöver göras i köken på äldreomsorgens boenden. IV-10387
soc psykiatriboende Rosenroten 2015, 155 638 kr att dessa medel även kan användas för att betala
reparationer av lägenhet på Rosenroten. IV-10455 soc åtgärder Vilan 2016, 886 645 kr att dessa medel
även kan användas för nya samt åtgärder rörande befintliga av LSS- boenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163, forts.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Riktlinjer – Stödboende enligt 6 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för stödboende enligt 6 kap 3 § SoL

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer för stödboende av vilken framgår att riktlinjen innehåller anvisningar för
socialförvaltningens stödboendeverksamhet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2017-03-13 § 136, att återremittera ärendet gällande förtydligande av rubrik.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

anta riktlinjer för stödboende enligt 6 kap 3 § SoL

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden beslutar
att

efter revidering anta riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har 2015-06-16 § 236 antagit riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. Föreligger
behov av revidering gällande riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 137, att anta revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
enligt SoL.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Hemtagningsteam – trygg hemgång i Kiruna kommun
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att inarbeta ett hemtagningsteam- trygg hemgång under
2017, inom befintlig ram

att

uppföljning till socialnämnden ska ske senast oktober 2017

att

upprätta en risk- och konsekvensanalys

att

utvärdering skall göras efter testperiodens slut

att

redaktionella ändringar genomförs i utredningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-02 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen gjort en
utredning med en omvärldsanalys av hemtagningsteam-trygg hemgång. Socialförvaltningen har ett stort
behov av korttids- och palliativa platser för att snabbt kunna ta hem patienter från sjukhuset dels för att
undvika onödig vistelse på sjukhus men också minska kostnaderna för utskrivna patienter.
Lag (1990: 1404) om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs och ska ersättas
med en ny lag som införs och träder i kraft 1 januari 2018, ”Lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård”. Syftet med lagförändringen är att bland annat få till en god vård med
minskade ledtider, effektivare resursutnyttjande, ökad kvalitét för brukaren, effektivare planeringsprocess, onödig vistelse på sjukhus samt tydlighet i samverkan mellan huvudmännen. I dagsläget
inträder betalningsansvaret fem vardagar efter att kommunen mottagit kallelse till vårdplanering. Den
nya lagen innebär bland annat att kommunens betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter det att den
behandlande läkaren har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar.
Detta innebär att kommunen måste se över sitt arbetssätt för att kunna möjliggöra en snabbare hemgång
och trygghet för brukare, anhöriga och personal.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 138, att förvaltningen får i uppdrag att inarbeta ett
hemtagningsteam- trygg hemgång under 2017 inom befintlig ram, att uppföljning till socialnämnden
ska ske senast oktober 2017.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

förvaltningen får i uppdrag att inarbeta ett hemtagningsteam- trygg hemgång under 2017,
inom befintlig ram

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166, forts.
att

uppföljning till socialnämnden ska ske senast oktober 2017

av

Sirpa Bäckström (S)

att

upprätta en risk- och konsekvensanalys

att

utvärdering skall göras efter testperiodens slut

att

redaktionella ändringar genomförs i utredningen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans och Sirpa Bäckströms yrkanden.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167
Handlingsplan Patient- och brukarmedverkan
Socialnämnden beslutar
att

anta handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan

att

uppföljning till socialnämnden ska ske senast oktober 2017

att

handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan delges Kommunala pensionärsrådet
och Kommunala handikapprådet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-03-06 från socialförvaltningen av vilken framgår att en länsgemensam strategi
för patient- och brukarmedverkan 2015 - 2018 har antagits i Norrbotten. Med strategin som grund har
en arbetsgrupp med representanter från brukarorganisationer och tjänstepersoner från Norrbottens
Kommuner och landstinget, haft uppdraget att utarbeta en handlingsplan. Handlingsplanen ska vara ett
stöd för verksamheternas arbete med patient- och brukarmedverkan i den kommunala socialtjänsten och
landstinget. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och mellan huvudmännen stärka och stimulera
ökad patient och brukarmedverkan i vården, stödet och omsorgen inom hälso-och sjukvård och
socialtjänst. Medlemskommunerna rekommenderas anta handlingsplan för Patient- och
brukarmedverkan.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 139, att anta handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan,
att uppföljning till socialnämnden ska ske senast oktober 2017.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

anta handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan

att

uppföljning till socialnämnden ska ske senast oktober 2017

att

handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan delges Kommunala pensionärsrådet
och Kommunala handikapprådet

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168
Delgivning - Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning 2017
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer 2016-11-16 från Norrbottens Kommuner gällande förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning 2017. En översyn av riktlinjerna görs årligen med den gemensamma
värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar.
Inför år 2017 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan
vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och
landstinget. Förslag inför 2017 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för
förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten. Tydligheten är också
viktig så att ändamålsenliga produkter upphandlas.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 141, att lägga delgivningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169
Delgivning – Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger meddelande 2017-01-20 från SKL av vilket framgår att styrelsen för SKL har beslutat att
godkänna överenskommelsen med staten om handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision
e-hälsa 2025 samt att i en skrivelse informera kommuner och landsting om överenskommelsen.
Styrelsen för SKL beslutade 2016-03-11 att godkänna en överenskommelse med regeringen om Vision
e-hälsa 2025. Visionen utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete med digitalisering i
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården. Vidare beslutade styrelsen 2016-11-18 om
samverkansstruktur för arbetet med vision e-hälsa 2025. I visionen beskrivs att en eller flera
handlingsplaner för genomförande av vision e-hälsa 2025 ska tas fram. Handlingsplanen har utarbetats av staten och SKL och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska
utformas, styras samt drivas framåt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-03-13 § 142, att lägga delgivningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

