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§ 478
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare;
* anmälan om lokal vid cateringverksamhet för slutna sällskap, SPIS i Kiruna AB,
2017-11-24
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Vittangi Sportklubb, 2017-12-29
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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§ 479
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Hansson, socialchef, lämnar följande information;
* nulägesrapport angående socialförvaltningens organisationsförändring
* angående lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ledamot Birgitta Stålnacke (C) ställer frågan angående ” HR-mannen” och rehabprocessen,
Elisabeth svarar på Birgittas frågor.
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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§ 480
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser, placeringskostnader för barn och familj,
missbruk vuxna samt kostnader försörjningsstöd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 468, 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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§ 481
Höjd riksnorm för barnfamiljer, december månad
Socialnämnden beslutar
att

under december månad 2017, höja riksnormen med 500 kr/barn vid beslut om
försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn under 18 år

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-03 från socialförvaltningen av vilken framgår att med beaktande
av barnperspektivet och likställighetsprincipen 2 kap 2 § kommunallagen, föreslår
förvaltningen att riksnormen under december månad höjs, för alla barn under 18 år, med
500 kr/barn. Överslagsräkning visar att det rör sig om ca 93 barn varvid den totala
kostnaden blir ca 46 500 kr.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 469, att under december månad 2017, höja riksnormen
med 500 kr/barn vid beslut om försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn
under 18 år.
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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§ 482
Case Managers (CM)
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förslaget på att anställa två Case Managers till Öppenvården på
socialförvaltningen i Kiruna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-03 från socialförvaltningen av vilken framgår att syftet med att
anställa två Case Managers är dels att minska kostnader för externa placeringar för både
vuxna och barn och att brukare med insatser från individ- och familjeomsorgen (IFO), ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Att kunna erbjuda hjälp på hemmaplan kan
vara ett bra alternativ för att kunna behålla ett socialt liv med anhöriga, arbete, aktiviteter
etc.
De konkreta målen är att brukaren ska kunna skapa och hålla kontakt med vård- och
stödsystem och på sikt kunna leva ett självständigt liv. Insatsens omfattning och intensitet
kan se olika ut beroende på vilket behov av hjälp och stöd den enskilde har. Insatsen kan
variera i tid från några månader till flera år. CM ska vara brukarstyrt där arbetet utgår från
brukarens mål. CM:s primära uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande
helhet för den enskilde.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 270, att socialnämnden godkänner förslaget att anställa
två Case Managers till Öppenvården på socialförvaltningen i Kiruna.
Ulrika Karlström, avd chef IFO, 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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§ 483
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, Socialstyrelsen
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår att Socialstyrelsen årligen
genomför brukarundersökningar till brukare över 65 år som har insatser, i form av hemtjänst
eller särskilt boende. Resultatet av dessa undersökningar ligger sedan till grund för
äldreomsorgens Öppna Jämförelser.
Föreliggande enkätundersökning genomfördes under försommaren 2017 och resultatet
presenteras i jämförelse med länet och riket.
Per-Erik Baas, verksamhetsstrateg, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 484
Socialförvaltningens kompetensplan
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson ger en nulägesrapport angående arbetet med
socialförvaltningens kompetensplan.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2017-04-25 § 216, att anta kompetensplanen för socialförvaltningen,
att återkoppling till socialnämnden sker senast nov 2017 gällande förslag på fortsatt arbete.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 485
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 3-2017
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-09-25 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 3– 2017, har 10 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, och två ärenden avser kontaktperson enligt LSS. Sju ärenden
avser särskilt boende enligt socialtjänstlagen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 471, 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
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§ 486
Revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering och förbättringsarbete
inom äldreomsorgen
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att senast mars 2018, redovisa vidtagna åtgärder
utifrån revisionsrapportens iakttagelser

Beskrivning av ärendet
Kiruna kommuns revisorer har genomfört en granskning, revisionsrapport 2017-10-16,
gällande avvikelsehantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen. I granskningen har
revisorerna biträtts av sakkunniga från PWC. Revisorernas bedömning är att socialnämnden
i begränsad utsträckning har säkerställt en ändamålsenlig avvikelsehantering inklusive
förbättringsarbete utifrån upprättade avvikelser.
För att utveckla kvalitetsarbetet inom socialnämnden och dess verksamheter lämnar
revisorerna följande rekommendationer:


Att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för att ett kvalitetsledningssystem, utifrån gällande föreskrifter, fortsatt utvecklas och implementeras
inom socialnämndens verksamheter.



Att nämnden tillser att förutsättningar finns för att åtgärder avseende
kvalitetsledningssystemets utveckling och implementering ska kunna genomföras,
exempelvis genom att avsätta tillräckligt med resurser.



Att nämnden säkerställer att avvikelser upprättas i tillräcklig utsträckning på samtliga
särskilda boenden.



Att nämnden följer upp tillämpningen av de rutiner och system som finns avseende
avvikelsehantering.



Att nämnden säkerställer att de rutiner och system som finns för Lex Sarah är kända
och tillämpas av samtliga som berörs av dem.



Att nämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på
enhetsnivå avseende avvikelser och anmälningar enligt Lex Sarah.



Att nämnden tillser att analyserna utvecklas för att i större utsträckning ge en
förklaring och beskrivning till utfallet/resultatet av såväl avvikelser som anmälningar
enligt Lex Sarah.



Att nämnden säkerställer att avvikelser används på ett systematiskt sätt som en del i
det kontinuerliga förbättringsarbetet på samtliga nivåer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 486, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 472, att förvaltningen får i uppdrag att senast mars
2018, redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
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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§ 487
Revidering verksamhetsplan 2018
Socialnämnden beslutar
att

fastställa verksamhetsplan för 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger verksamhetsplan 2018 från socialförvaltningen. De prioriterade målen har
riskbedömts och dokumenterats i en internkontrollplan och slutligen dokumenterats i
nämndens samlade verksamhetsplan.
Prioriterade mål för 2018:


att socialförvaltningen är jämlik och inkluderande



att socialförvaltningen ska aktivt arbeta innovativt för att möta framtida behov



att verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

fastställa verksamhetsplan för 2018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 488
Internkontrollplan 2018
Socialnämnden beslutar
att

godkänna internkontrollplan för 2018

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson redovisar socialförvaltningens internkontrollplan 2018.
De beslutade och prioriterade kontrollmomenten för 2018 som har riskbedömts och
dokumenterats i en internkontrollplan är följande:




Ekonomisk rapportering
Rehabiliteringsprocesser
Färdigbehandlade patienter kvar på sjukhus

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

godkänna internkontrollplan för 2018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 489
Delgivning – Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av
placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt, SKL
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger meddelande 2017-10-13 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) av vilken
framgår att styrelsen beslutat att rekommendera landsting/regioner att kostnadsfritt
återkoppla medicinska bedömningar från hälsoundersökningar, av barn och unga när
samhällsvård inleds, till socialtjänsten, samt att i en skrivelse informera landstingen,
regionerna och kommunerna om rekommendationen.
För att säkerställa att barn och unga personer som vårdas utanför hemmet får ta del av
samma goda förebyggande hälsovård som andra barn har en ny bestämmelse införts i
socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn
eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska
erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar landstingets
skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering, lag (2017:209) om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Landstingen
föreslås göra detta kostnadsfritt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-11-14 § 473, 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

