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§ 283
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare;
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Tusen Toner, 2017-06-29--2017-07-02,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Midnightsun Cruisers, 2017-05-27
* tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Scandic Hotels AB, 2017-06-29—2017-07-01
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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§ 284
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Hansson, socialchef, lämnar följande information;
* nulägesrapport vård- och omsorgsboendet Gläntan
* introduktion sommarvikarier
* polisanmälningar
* nya Kiruna centrum
* livsmedelshygien
* riktlinjer försörjningsstöd asylsökande
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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§ 285
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-07 § 272, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
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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§ 286
Omfördelning av internbudget socialförvaltningen 2017
Socialnämnden beslutar
att

omfördela internbudget enligt följande; från förvaltningsstöd till utredningsenheten
3 103 232 kr, från hemstödsavdelningen till förvaltningsstöd 1 710 201 kr, från
boendeavdelningen till hemstödsavdelningen 900 000 kr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-06-15 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen
genomför organisationsförändringar och har behov av att korrigera internbudgeten för 2017.
Från förvaltningsstöd flyttar alkoholhandläggningen (kostnadsställe 260010) samt bostadsanpassningen
(kostnadsställe 534100) till utredningsenheten. Total budget för dessa två kostnadsställen är 3 103 232 kr.
Administratörerna (kostnadsställe 533041) flyttar från hemstödsavdelningen till förvaltningsstöd,
budget 1 710 201 kr.
Den planerade flytten av nattpersonal från hemstödsavdelningen till boendeavdelningen har blivit senare
än planerat vilket innebär att personalkostnaden ligger kvar på hemstödsavdelningen medan budget för
personalen ligger på boendeavdelningen. 900 tkr bör därför föras över från boendeavdelningen till
hemstödsavdelningen.
Detta innebär att utredningsenhetens budget ökar till 10 943 797 kr, hemstödsavdelningens budget
minskar till 80 952 593 kr, förvaltningsstöds budget minskar till 26 259 747 kr och boendeavdelningens
budget minskar till 219 770 787 kr.
Socialförvaltningen föreslår
att

omfördela internbudget enligt följande; från förvaltningsstöd till utredningsenheten
3 103 232 kr, från hemstödsavdelningen till förvaltningsstöd 1 710 201 kr, från
boendeavdelningen till hemstödsavdelningen 900 000 kr

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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§ 287
Verksamhetsplan 2018
Socialnämnden beslutar
att

prioriterade mål för 2018 revideras enligt nedan;

att

socialförvaltningen är jämlik och inkluderande

att

socialförvaltningen ska aktivt arbeta innovativt för att möta framtida behov

att

verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-05-31 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden har
2017-03-01 och 2017-04-25 haft måldagar med fokus att ta fram prioriterade mål för 2018.
Nämndernas mål utgår från kommunens visionsdokument och ska visa en ”röd tråd” från kommunens
vision, nämndsmål och slutligen handlingsplaner. Jämställdhet och hållbarhet ska finnas inarbetat i
nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala bolagens egna mål och verksamhetsplaner samt i
personalpolitiken med hjälp av den strategiska styrmodellen. De prioriterade målen samlas i en
verksamhetsplan för att bland annat underlätta uppföljning och implementering både för politiken
och ut i verksamheterna.
Förslag på prioriterade mål för 2018; socialförvaltningen arbetar jämlikt och inkluderande,
socialförvaltningen ska vara en innovativ förvaltning för att möta framtida behov, verksamheterna
arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-07 § 274, att anta prioriterade mål för 2018.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

prioriterade mål för 2018 revideras enligt nedan;

att

socialförvaltningen är jämlik och inkluderande

att

socialförvaltningen ska aktivt arbeta innovativt för att möta framtida behov

att

verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 288
Driftsäskande 2018-2020
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till driftsäskande 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens driftsäskande
2018-2020.
Äskanden – Drift (tkr)

2018

2019

2020

Beskrivning

Hemgångsteam

2 100

2 100

2 100

CM
(Case Management)

1 080

1 080

1 080

Fyra årsarbetare (arbetsterapeut,
fysioterapeut, undersköterskor). Trygg
hemma och minska återinläggningar.
Arbeta mer förebyggande.
Två årsarbetare
Utreda och samordna insatser för
personer med samsjuklighet för att
minska placeringar och ekonomiskt
bistånd samt ge förutsättningar till
självständigt liv.
En årsarbetare som koordinerar
resursplanering och kompetens, för
attraktiv arbetsgivare och friska
arbetsplatser.
Total drift; personal, internhyra, övriga
kostnader.

Kvalitetsledare

450

450

450

Nytt LSS-boende

4 300

4 300

4 300

Summa

7 930

7 930

7 930

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2017-06-15 § 277, att anta förslag till driftsäskande 2018-2020.
Förvaltningschef Elisabeth Hansson, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 289
Investeringsäskande 2018-2020
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till investeringsäskande 2018-2020

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens investeringsäskande 2018-2020.
Äskanden – Investering (tkr)

2018

Nattkameror

480

Inventarier och madrasser

400

Möbler nytt LSS-boende

200

Utveckling av aktiviteter för äldre
i Vittangi
Inventarier och vitvaror till kök

120

Wifi och medicinskåp med tagg
till boenden
Laptop samt miniprojektorer
Bakugn till SAVO
Summa

100

2019

100

2020

100

100

100

200

200

Beskrivning
20 kameror varav ca 10-15 till
hemtjänsten och ca 5 till
boendeavdelningen.
Madrasser och madrasskydd, 250
tkr och inventarier 150 tkr.

Slitage på vitvaror, tvättmaskiner,
diskmaskiner, toalettstolar etc.

2 000
195
150
3 645

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2017-06-15 § 278, att anta förslag till investeringsäskande 2018-2020.
Förvaltningschef Elisabeth Hansson, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Utdragsbestyrkande
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§ 290
Taxor och avgifter 2018
Socialnämnden beslutar
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,3 %) och med ytterligare
justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2017 med ett påslag
om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt
ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor

att

avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med tobak,
detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, kunskapstest samt
avgift för besök hos kommunens familjerådgivare

att

egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets avgifter, med
undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+

att

avgifterna för hemsjukvårdens hälso- och sjukvård fortsätter följa landstingets avgifter,
med undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+

att

justera 2018 års hemtjänstavgifter enligt KPI (1,3 %) och att maxtaxan justeras enligt
socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet

att

höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt
boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader

att

det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende skall tillkomma
en kostnad för hyra

att

en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk
dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-06-16 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden har att
besluta om 2018 års taxor och avgifter. De taxor och avgifter som lyfts upp för beslut är egenavgifterna
för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens hälso- och sjukvård, taxa vid provisorisk
dödsboförvaltning och begravningsåtgärder, prislista inom SAVO:s verksamheter, alkoholhandläggningen, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgift för detaljhandel med tobak, avgift för
detaljhandel med receptfria läkemedel, avgift för detaljhandel med folköl, kunskapstest, avgift för besök
hos kommunens familjerådgivare och hyreskostnader för korttidsboenden.
Socialnämnden beslutade 2007-05-22 att taxor och avgifterna inom socialförvaltningens verksamheter
ska justeras i samma nivå som konsumentprisindex (inflationen). Det gällde dock inte
alkoholhandläggningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 290, forts.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-14 att anta Länstrafikens taxa för -bussresor med ett påslag om
75 %. Det beslutades även att en subvention för färdtjänsten ska läggas till om 20 %. 2012-11-12
beslutades att ytterligare subventionera färdtjänstavgiften med 20 %.
Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2017-06-15 § 279, att justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt
KPI (1,3 %) och med ytterligare justering enligt bilaga efter verksamhetens behov, att anta förslaget om
egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2017 med ett påslag om 75 % och med en subvention
med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande,
ej nöjesrelaterade resor, att avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med
tobak, detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, kunskapstest samt avgift för besök
hos kommunens familjerådgivare, att egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa
landstingets avgifter, med undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+,
att avgifterna för hemsjukvårdens hälso- och sjukvård fortsätter följa landstingets avgifter med undantaget
att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+, att justera 2018 års hemtjänstavgifter
enligt KPI (1,3 %) och att maxtaxan justeras enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra
en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, att höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt
boende och matlåda inom ordinärt boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader, att
det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för
hyra, att en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning.
Controller Marie-Helen Lindström, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 291
Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten – Placerade barn och
unga, samverkan avseende hälso- och sjukvård
Socialnämnden beslutar
att

redovisning av vidtagna åtgärder läggs till handlingarna

att

beslutet delges kommunstyrelsen

att

uppföljning av vidtagna åtgärder presenteras till socialnämnden senast december 2017

Beskrivning av ärendet
Kiruna kommuns revisorer har genomfört en granskning, revisionsrapport 2016-12-05, gällande
samverkan mellan kommunen och landstinget avseende hälso- och sjukvård för placerade barn och
unga. Revisorernas bedömning är att samverkan till övervägande del är tillräcklig men att det finns
utvecklingspotential inom området.
För att ytterligare utveckla samverkan kring hälso- och sjukvård för barn och unga som placeras i HVB
eller familjehem lämnar revisorerna följande rekommendationer;
-

att nämnden säkerställer att den rutin som finns avseende hälsoundersökningar är känd och
tillämpas av de inom nämndens verksamhetsområde som berörs av rutinen,

-

att nämnden säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på individnivå avseende
barn och unga som placerats i HVB eller familjehem,

-

att nämnden ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan kring barn och
unga som placerats.

Föreligger skrivelse 2017-05-20 från socialförvaltningen av vilken framgår vidtagna åtgärder utifrån
revisorernas rekommendationer.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-07 § 271, att redovisning av vidtagna åtgärder läggs till handlingarna,
att beslutet delges kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade 2017-01-24 § 33, att förvaltningen får i uppdrag att senast kvartal 2/2017
redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
Enhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) Petra Töyrä, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 291, forts.
att

redovisning av vidtagna åtgärder läggs till handlingarna

att

beslutet delges kommunstyrelsen

att

uppföljning av vidtagna åtgärder presenteras till socialnämnden senast december 2017

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 292
Anmälan - jäv
Ledamot Christine Brännvall (FI) och Idris Abdulwab (S) anmäler jäv inför nästkommande ärende och
deltar ej i behandling och beslut i ärendet.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

Sida
16

§ 293
Bidragsäskanden från föreningar/organisationer
Socialnämnden beslutar
att

bevilja Rädda barnens lokalförening med 68 000 kr för perioden 170701–180630

att

bevilja Salamföreningen i Kiruna med 72 000 kr för perioden 170701–180630

att

bevilja Kiruna kvinnojour med 95 222 kr för perioden 170701–180630

att

bevilja AA (Anonyma Alkoholister) med 59 130 kr för perioden 170701–180630

att

bevilja HSO Kiruna med 60 000 kr för perioden 170701–180630

att

bevilja HSO Kiruna (hyra och el) med 445 648 kr för perioden 170701–180630

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-06-12 från socialförvaltningen av vilket framgår att till socialförvaltningen
har inkommit ansökningar om bidrag från föreningar/organisationer. Årets äskande föreningar är;
Rädda barnens lokalförening, Salamföreningen, Kiruna kvinnojour, AA och HSO Kiruna.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-06-15 § 280, att bevilja Rädda barnens lokalförening med 68 000 kr för
perioden 170701–180630, att bevilja Salamföreningen i Kiruna med 72 000 kr för perioden 170701–
180630, att bevilja Kiruna kvinnojour med 95 222 kr för perioden 170701–180630, att bevilja AA
(Anonyma Alkoholister) med 59 130 kr för perioden 170701–180630, att bevilja HSO Kiruna med 60 000
kr för perioden 170701–180630, att bevilja HSO Kiruna (hyra och el) med 445 648 kr för perioden
170701–180630.
Verksamhetsstrateg Per-Erik Baas, 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

