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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-23

§ 33
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,
2018-01-19
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Compass Group AB, 2018-02-21-2017-02-22
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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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-23

§ 34
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialchefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område.
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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§ 35
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser, placeringskostnader för barn och familj,
missbruk vuxna samt kostnader försörjningsstöd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 13, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-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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§ 36
Delgivning - verksamhetsberättelse ekonomi 2017
Socialnämnden beslutar
att

efter redaktionella ändringar lägga verksamhetsberättelse ekonomi 2017
till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse för socialnämnden 2017, som beskriver förra årets
händelser, mål- och måluppfyllelse, ekonomiskt utfall samt framtid.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

efter redaktionella ändringar lägga verksamhetsberättelse ekonomi 2017
till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Konsekvensanalys gällande minskad budgetram 2018
Socialnämnden beslutar
att

återremittera ärendet med komplettering av risk- och konsekvensanalyser från
vissa arbetstagarorganisationer

att

ärendet redovisas till nästkommande socialnämnd

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation gällande konsekvensbeskrivning på besparings- och
effektiviseringsförslag från socialförvaltningen.
Förvaltningschef Elisabeth Hansson föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-16 § 25, att besparings- och effektiviseringsförslaget
presenteras för socialnämnden med komplettering av risk- och konsekvens från
arbetstagarorganisation.
Socialnämnden beslutar 2017-12-19 § 516, att uppdra åt förvaltningen att till nästkommande
socialnämnd komma med konsekvensanalys av förslaget med neddragningar på 1,5 % för alla
avdelningar.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

återremittera ärendet med komplettering av risk- och konsekvensanalyser från
vissa arbetstagarorganisationer

att

ärendet redovisas till nästkommande socialnämnd

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Kommunkontakt TV-hörna med musik på äldreboenden
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens svar gällande Kommunkontakten, TV-hörna med
musik på äldreboenden

att

beslutet delges initieraren och kommunkansliet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från socialförvaltningen av vilken framgår att Gerd Rova lämnat förslag
2017-09-29 till kommunkontakten. Av förslaget framgår att i alla boenden där det finns en
TV-hörna skulle en dator kunna placeras som tar in musik från 40-, 50- och 60-talet. Inte för
högljutt, lagom så de som sätter sig i TV-hörnan hör dessa melodier som de lyssnat på i sin
ungdom. Musiken är ju det sista som lämnar oss.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-16 att överlämna förslaget till
socialnämnden för behandling och beslut i ärendet.
Idag finns det på samtliga särskilda boenden i Kiruna kommun både tv och
musikanläggningar i de allmänna utrymmena. Där finns det möjlighet att spela musik för
brukarna enligt deras önskemål. Det anordnas regelbundna aktiviteter exempelvis sång och
musik som de äldre känner igen. Levnadsberättelsen ligger som utgångspunkt när olika
aktiviteter ska planeras in, allt för att kunna erbjuda så varierande aktiviteter som möjligt.
Förutom de gemensamma aktiviteterna så bejakas brukarens egna intressen utifrån
genomförandeplanen och levnadsberättelsen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 14, att efter redaktionella ändringar godkänna
förvaltningens svar gällande Kommunkontakten, TV-hörna med musik på äldreboenden,
att beslutet delges initieraren och kommunkansliet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

godkänna förvaltningens svar gällande Kommunkontakten, TV-hörna med
musik på äldreboenden

att

beslutet delges initieraren och kommunkansliet

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

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Jämställdhet CEMR-deklaration, socialförvaltningen 2017
Socialnämnden beslutar
att

anta förslagen för det fortsatta arbetet för jämställdhetsarbete

att

anta checklistan för förtroendevalda och handläggare för att få stöd, att fatta
jämställda beslut

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-07 § 285, att ge respektive förvaltning i uppdrag att
utse två kontaktpersoner/processledare vardera för att samordna arbetet med
jämställdhetsplanerna och implementering av CEMR- deklarationen för jämställdhet.
CEMR- deklarationen är utformad oavsett verksamhetsområde som en vardagschecklista vid
beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut, planering, beredning, det praktiska
genomförandet, förändringsprocesser och uppföljning/utvärdering av genomförandet.
Föreligger rapport 2017-11-09 som visar förslag på hur socialförvaltningen ska arbeta med
jämställdhetsintegrering, det vill säga att införliva ett jämställdhetsperspektiv i all beredning,
beslutsfattande och uppföljning. Detta innebär att förhållanden och villkor för både kvinnor
och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män
ska analyseras. Rapporten ska ge förslag på aktuell handlingsplan för arbetet och hur det
återkommande arbetet kan läggas upp med årlig handlingsplan samt vilken uppföljning man
bör ha för att jobba strukturerat med jämställdhetsintegreringen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 15, att anta förslagen för det fortsatta arbetet för
jämställdhetsarbete, att anta checklistan för förtroendevalda och handläggare för att få stöd
att fatta jämställda beslut.
Socialnämnden beslutar 2017-08-29 § 339, att återremittera ärendet för vidare
handläggning.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Revisionsrapport - Samverkan avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning
Socialnämnden beslutar
att

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

Beskrivning av ärendet
Kiruna kommuns revisorer har genomfört en granskning, revisionsrapport 2017-12-04,
gällande samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning.
I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från PWC. Revisorernas bedömning
är att socialnämnden till övervägande del har säkerställt ett ändamålsenligt stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning, men att nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt att samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig.
Bedömningen av respektive kontrollmål samt huvudsakliga iakttagelser som ligger till grund
för dessa framgår av rapporten.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande
rekommendationer till socialnämnden:


Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen tydliggörs i praktiken.



Att socialnämnden säkerställer att åtgärder vidtas så att samverkan kring enskilda
individer stärks och utvecklas.



Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning vad gäller samverkan
avseende individer med psykisk funktionsnedsättning.



Att socialnämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av det stöd som erbjuds
individer med psykisk funktionsnedsättning.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 17, att förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2018,
redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i arbetsutskottet
av

Gunnar Bergman (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40, forts.
att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad individuell plan
Socialnämnden beslutar
att

anta samverkansriktlinjerna enligt rekommendation från Norrbottens
kommuner

Beskrivning av ärendet
En lagstiftningsförändring sker 1 januari 2018 som reglerar samverkan, delaktighet,
betalningsansvar mm. Samverkansriktlinjerna hanterar samverkan mellan kommunerna och
Region Norrbotten och riktlinjerna berör innehållet i hur samverkan ska ske. De
gemensamma riktlinjerna för samverkan är framtagna av Länsstyrgruppen som består av
representanter från Region Norrbotten och länets kommuner.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 18, anta samverkansriktlinjerna enligt
rekommendation från Norrbottens kommuner.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbottens
län, en del av digitaliseringen
Socialnämnden beslutar
att

anta strategin och den gemensamma handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten enligt rekommendation från Norrbottens kommuner

Beskrivning av ärendet
I april 2016 enades regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att Sverige år
2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en
jämlik hälsa och välfärd samt att ta tillvara och stärka individens egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
För att nå visionen så krävs en verksamhetsutveckling utifrån individers och personalens
behov där nyttan av digitaliseringen blir synlig. Digitaliseringen kan, när den används på rätt
sätt, göra att vården blir säkrare, av högre kvalitet, mer effektiv, tillgänglig och mer
individanpassad samtidigt som patientens/brukarens möjlighet till delaktighet, insyn och
inflytande kan stärkas.
Norrbotten står inför en demografisk utmaning där det blir allt fler äldre i kommunerna
samtidigt som tillgången till personal minskar. För att överbrygga glappet och klara av att
erbjuda kvalitativt bra service och tjänster till medborgarna så behöver vi införa alternativa
arbetssätt. Det krävs att takten i digitaliseringsprocessen ökar. Ledorden bör vara; ”Digitalt
först – personligt där det behövs”.
Handlingsplanen är tänkt som stöd för kommuner i fortsatt planering och arbete för
digitalisering inom socialtjänsten. Samverkan och gemensamma alternativ skall genomsyra
hela arbetet för att på bästa sätt tillvarata länets gemensamma resursers och på ett
samordnat sätt möta marknaden som en part.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-01-09 § 19, att anta strategin och den gemensamma handlingsplanen för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten enligt rekommendation från
Norrbottens kommuner.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Delgivning – Riksnorm för försörjningsstöd 2018
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger riksnorm för försörjningsstöd 2018, beloppen bestäms av regeringen inför varje
nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med
riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga kostnader höjts med 200
kronor för alla åldersgrupper. Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018
även ska komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga delgivningen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

