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§ 67
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,
2018-02-12
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Institutet för rymdfysik, 2018-02-05
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Midnightsun Cruisers, 2018-02-10
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Svappavaara Fritidsförening, 2018-02-10,
2018-02-17
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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§ 68
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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§ 69
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-02-06 § 54, 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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§ 70
Konsekvensanalys gällande minskad budgetram 2018
Socialnämnden beslutar
att

bifalla förslag gällande vakant tjänst IT strateg, förvaltningsstödenhet

att

bifalla förslag att inte ta ut vikariat för verksamhetsledare under första kvartalet
till dess att ny organisation är fastställd, hälso- och sjukvårdsenhet

att

bifalla förslag att ta bort beredskapstjänst sjuksköterska i Östra kommundelen,
hälso- och sjukvårdsenhet

att

bifalla förslag att avsluta konsultuppdrag familjerådgivning, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att reglera befintlig budget av drivmedel/leasing
familjerådgivning, individ- och familjeomsorg

att

bifalla förslag att hålla inne tjänst mellan januari-maj, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att minska budget för förbrukningsmaterial, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att vakant tjänst verksamhetsledare inte tillsätts, utredningsenhet

att

bifalla förslag att sänka bemanning, 1 årsarbetare korttids, LSS-avdelning

att

bifalla förslag att minska bemanning med 50% på Kyrkogatans gruppboende,
LSS-avdelning

att

bifalla förslag att bli restriktivare med inköp av material och tjänster, LSSavdelning

att

bifalla förslag att ta bort 2 årsarbetare Movägen kök fr.o.m. maj,
boendeavdelning

att

bifalla förslag att införa vikariebegränsning med 10% under ett kvartal och för
övrigt restriktivt med vikarieuttag, socialförvaltningen

att

bifalla förslag ny organisation (bättre förutsättningar för enhetschefer att
bedriva ledarskap, färre underställda, minskning av administrativt stöd i form
av verksamhetsledare)

att

avslå förslag om att inte återbesätta pensionsavgång (administratör)
1 årsarbetare, förvaltningsstödenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70, forts.
att

avslå förslag om att höja avgift till familjerådgivning samt debitera uteblivna
besök, individ- och familjeomsorg

att

avslå förslag om att ej tillsätta pensionsavgång eller ta ut vikarie,
administration, individ- och familjeomsorg

att

avslå förslag om att stänga SAVO-bageriet, minska med 1 årsarbetare samt
kostnader för städ, arbetskläder, förbrukningsmaterial etc. LSS-avdelning

att

avslå förslag om att ej tillsätta pensionsavgång eller ta ut vikarier på tre
distrikt, fr.o.m. mars, maj och augusti, hemstödsavdelning

att

avslå förslag om att ta bort rapporteringskvartar på hemtjänsten, varje
eftermiddagsskift fr.o.m. 5 mars 2018, hemstödsavdelning

att

avslå förslag om indragning av efterrätter på äldreboenden vardagar,
boendeavdelning

att

avslå förslag om att ta bort 6 årsarbetare natt Movägen fr.o.m. maj
boendeavdelning

Beskrivning av ärendet
Föreligger reviderad presentation gällande konsekvensbeskrivning på besparings- och
effektiviseringsförslag från socialförvaltningen, bilaga.
Besparingsförslag från socialförvaltningen enligt nedan.
Avdelning

Besparingsförslag

Effekt 2018

Förvaltningsstödenhet

Ej tillsätta pensionsavgång, 1
årsarbetare, administration

250 tkr

Vakant tjänst IT- strateg

180 tkr

Ingen vikarie för
verksamhetsledare första kvartalet,
till dess att ny organisation är
fastställd

150 tkr

Tagit bort beredskapstjänst
sjuksköterska i Östra. Besparing
beredskapsersättning och kval
övertid

200 tkr

Hälso- och
sjukvårdsenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Effekt 2019

200 tkr
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§ 70, forts.
Avdelning

Besparingsförslag

Effekt 2018

Effekt 2019

Individ- och
familjeomsorg

Avsluta konsultuppdrag
familjerådgivning

164 tkr

200 tkr

Reglera befintlig budget av
drivmedel/leasing,
familjerådgivning

26 tkr

26 tkr

Hålla inne tjänst mellan januarimaj

130 tkr

Höja avgift för familjerådgivning,
debitera uteblivna besök

90 tkr

390 tkr

Ej tillsätta pensionsavgång eller ta
ut vikarie, administration

250 tkr

500 tkr

Minska budget för
förbrukningsmaterial

100 tkr

100 tkr

Utredningsenhet

Ej tillsätta vakant verksamhetsledartjänst

600 tkr

600 tkr

LSS-avdelning

Sänka bemanning med
1 årsarbetare korttids

500 tkr

500 tkr

Stänga SAVO-bageriet, minska
med 1 årsarbetare samt kostnader
för städ, arbetskläder,
förbrukningsmaterial etc.

325 tkr

Minska bemanning med 50 %
Kyrkogatans gruppboende

250 tkr

Restriktivare med inköp av
material och tjänster

100 tkr

Ej tillsätta pensionsavgång eller ta
ut vikarie på tre distrikt fr.o.m.
mars, maj, augusti

970 tkr

970 tkr

Ta bort rapporteringskvartar på
eftermiddagsskift fr.o.m. 5/3

2 044 tkr

2 044 tkr

Indragning av efterrätter på
äldreboenden, vardagar

300 tkr

500 tkr

Ta bort 6 årsarbetare, natt
Movägen fr.o.m. maj

1 700 tkr

Ta bort 2 årsarbetare Movägen kök,
fr.o.m. maj

560 tkr

Vikariebegränsning med 10%
under ett kvartal och för övrigt
restriktivt med vikarieuttag

2 225 tkr

Ny organisation

2 000 tkr

Hemstödsavdelning

Boendeavdelning

Socialförvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 000 tkr
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§ 70, forts.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2018-01-23 § 37, att återremittera ärendet med komplettering av
risk- och konsekvensanalyser från vissa arbetstagarorganisationer, att ärendet redovisas till
nästkommande socialnämnd.
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.
Socialchef Elisabeth Hansson föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

bifalla förslag gällande vakant tjänst IT strateg, förvaltningsstödenhet

att

bifalla förslag att inte ta ut vikariat för verksamhetsledare under första kvartalet
till dess att ny organisation är fastställd, hälso- och sjukvårdsenhet

att

bifalla förslag att ta bort beredskapstjänst sjuksköterska i Östra kommundelen,
hälso- och sjukvårdsenhet

att

bifalla förslag att avsluta konsultuppdrag familjerådgivning, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att reglera befintlig budget av drivmedel/leasing
familjerådgivning, individ- och familjeomsorg

att

bifalla förslag att hålla inne tjänst mellan januari-maj, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att minska budget för förbrukningsmaterial, individ- och
familjeomsorg

att

bifalla förslag att vakant tjänst verksamhetsledare inte tillsätts, utredningsenhet

att

bifalla förslag att sänka bemanning, 1 årsarbetare korttids, LSS-avdelning

att

bifalla förslag att minska bemanning med 50% på Kyrkogatans gruppboende,
LSS-avdelning

att

bifalla förslag att bli restriktivare med inköp av material och tjänster, LSSavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70, forts.
att

bifalla förslag att ta bort 2 årsarbetare Movägen kök fr.o.m. maj,
boendeavdelning

att

bifalla förslag att införa vikariebegränsning med 10% under ett kvartal och för
övrigt restriktivt med vikarieuttag, socialförvaltningen

att

bifalla förslag ny organisation (bättre förutsättningar för enhetschefer att
bedriva ledarskap, färre underställda, minskning av administrativt stöd i form
av verksamhetsledare)

att

avslå förslag om att inte återbesätta pensionsavgång (administratör)
1 årsarbetare, förvaltningsstödenhet

att

avslå förslag om att höja avgift till familjerådgivning samt debitera uteblivna
besök, individ- och familjeomsorg

att

avslå förslag om att ej tillsätta pensionsavgång eller ta ut vikarie,
administration, individ- och familjeomsorg

att

avslå förslag om att stänga SAVO-bageriet, minska med 1 årsarbetare samt
kostnader för städ, arbetskläder, förbrukningsmaterial etc. LSS-avdelning

att

avslå förslag om att ej tillsätta pensionsavgång eller ta ut vikarier på tre
distrikt, fr.o.m. mars, maj och augusti, hemstödsavdelning

att

avslå förslag om att ta bort rapporteringskvartar på hemtjänsten, varje
eftermiddagsskift fr.o.m. 5 mars 2018, hemstödsavdelning

att

avslå förslag om indragning av efterrätter på äldreboenden vardagar,
boendeavdelning

att

avslå förslag om att ta bort 6 årsarbetare natt Movägen fr.o.m. maj,
boendeavdelning

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
Protokollsanteckning
Oppositionen (Ulla Isaksson (SJVP), Karin Uusitalo (C), Ulla Olsson (C), Birgitta Stålnacke
(C), Lilly Rönnebro (KIP)), kräver en omfördelning av kommunens totala budget. Då det
visar sig efter budgetredovisningen i socialnämnden, att brukare och personal kommer att
drabbas hårt, på grund av att nämnden är mycket underbudgeterad.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Information - Integrationsenheten
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Christian Holmberg och Emma Taube från Integrationsenheten informerar bland annat om
integrationsstrategin, samarbetet med arbetsförmedling, kartläggning, språkexpressen och
kom i jobb.
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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§ 72
Information - Hemgångsteam
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
En ny lag har införts sedan 1 januari 2018, ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård”. 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. I och med detta har förvaltningen bildat
ett hemgångsteam för att kunna möjliggöra en snabbare hemgång och trygghet för brukare,
anhöriga och personal.
Personal från hemgångsteamet informerar om hemgångsteamets arbete och upplägg.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2017-03-28 § 166, bland annat 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

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Yttrande gällande Motion - Husdjur i äldreomsorgen
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande gällande Motion - Husdjur i äldreomsorgen

att

motionen anses vara besvarad

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-01-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutar 2017-11-27 § 117, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en
av Annica Henelund (C) väckt motion i rubricerat ärende.
Motionären föreslår
att

alla äldreboenden inom Kiruna kommun ges möjlighet att få köpa in akvarium
med fiskar

att

Kiruna kommun inrättar minst en avdelning på ett äldreboende där det på
något sätt finns tillgänglighet till pälsdjur

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-15 § 7, att inhämta yttrande i ärendet från
socialnämnden.
Yttrande
Djur har viktiga hälsobefrämjande egenskaper och påverkar människans hälsa och
livskvalitet på ett positivt sätt. Forskning visar bland annat att djurägare har lägre blodtryck
och lägre nivåer av blodfetter och att personer som skaffat djur själva uppskattar att deras
hälsa, både fysiskt och psykiskt, har förbättras efter att de blivit djurägare.
Inom äldreomsorgen har kontakt med vårdhundar bland annat bidragit till ökad
kommunikation och social gemenskap. Oro och agitation kan minska och därmed kan även
behovet av psykofarmaka minska. Den som levt med sällskapsdjur tidigare i livet ska kunna
fortsätta med det även efter att man flyttat till särskilt boende. Det är ibland möjligt för den
enskilde att ta med sig sitt eget djur till exempel på Movägens äldreboende där man har
avdelningar för de som har husdjur. Även Gläntan och Mysinge har besök av hundar, som
fungerar i äldreomsorgens miljöer. På Fjällgården och Rosengården tar personal med sina
hundar på besök hos brukarna, vilket är uppskattat.
Möjligheten att införskaffa akvarium på äldreboende finns redan idag och förvaltningen
påminner verksamheterna om detta och de effekter det kan ha för brukarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-02-06 § 56, att godkänna förvaltningens yttrande gällande
Motion - Husdjur i äldreomsorgen, att motionen anses vara besvarad.
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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§ 74
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2018
Socialnämnden beslutar
att

anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning, enligt rekommendation från Norrbottens kommuner

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-01-25 från socialförvaltningen av vilken framgår att översyn av
riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning görs årligen
med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella
förslag till förändringar.
Inför år 2018 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan
mellan vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets
kommuner och Region Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till
regionens förskrivare ingår inte i uppdraget.
Förslag inför 2018 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. Standarden
SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till svenska,
justeringar i riktlinjerna kommer att göras från 2018.
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med
handikapp- och pensionärsorganisationerna, organisationerna har inga synpunkter på de
förtydliganden som föreslås inför 2018.
Rekommendationen är att kommunerna antar 2018 års riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-02-06 § 57, att anta 2018 års riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, 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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§ 75
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 4-2017
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-01-22 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 4– 2017, har 16 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, två ärenden avser kontaktperson enligt LSS och ett ärende
avser särskilt boende enligt LSS. 12 ärenden avser socialtjänstlagen särskilt boende, enligt
4 kap 1 § SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-02-06 § 58, att statistikuppgifterna överlämnas till
kommunfullmäktige.
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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§ 76
LSS boende Vilan 2
Socialnämnden beslutar
att

socialnämndens beslut från 2016-06-21, att öppna ett LSS boende på Vilan 2
våning 1, inte verkställs då behov ej föreligger

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-01-31 från socialförvaltningen av vilken framgår att 2014 gjordes en
behovsinventering av LSS boende. Socialnämnden beslutar 2016-06-21 § 237, att
förvaltningen får i uppdrag att öppna ett LSS boende på Vilan 2 våning 1.
Idag har förutsättningarna förändrats och behovet ser inte likadant ut. Det finns inte brukare
som visat intresse för gruppbostad de som 2014 visade intresse har idag en plats på
gruppbostad. Sedan juni 2016 har tre brukare avlidit och en brukare har flyttat till annan ort.
Gruppbostaden Ripvägen 1 öppnades under våren 2015 med sex platser, detta sammantaget
gör att det idag inte finns ett behov av ny gruppbostad.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-02-06 § 59, att socialnämndens beslut från 2016-06-21 att
öppna ett LSS boende på Vilan 2 våning 1 inte verkställs då behov ej föreligger.
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

