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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-19

§ 218
Ändring av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att

lägga till ett extra ärende till föredragningslistan Uppdrag från
kommunstyrelsen 2018-05-14

att

ärende 9 Yttrande gällande motion - Aktivitetshandledare inom
äldreomsorgen utgår

-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-19

§ 219
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
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
2018-06-19

§ 220
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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§ 221
Uppdrag från kommunstyrelsen 2018-05-14
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialförvaltningens åtgärder

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2018-05-14 § 144, att socialnämnden får till nästkommande
kommunstyrelsens möte redovisa vilka åtgärder som vidtagits för det prognosticerade
underskottet.
Föreligger socialförvaltningens analys och åtgärder till underskottet.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2018-05-29 § 187, att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som vidtagits för det prognosticerade underskottet.
Socialchef Elisabeth Hansson, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

godkänna socialförvaltningens åtgärder

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222
Revidering internbudget 2018
Socialnämnden beslutar
att

anta revidering av internbudget 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation gällande socialförvaltningens reviderade internbudget 2018.
Socialförvaltningen har en beslutad budgetram att fördela inom verksamheterna utifrån
verksamhetens behov. Budgetramen är 551 516 000 kr inklusive 1 000 000 kr för vikarier
planeringsdagar. På grund av att socialförvaltningen har infört en ny organisation föreslår
förvaltningen fördelningen av budget enligt nedan.
Förvaltningsstöd

25 770 522

Hälso- och sjukvårdsenhet

46 318 757

IFO Myndighet

55 053 318

Distrikt Norra äldreomsorg
Socialnämnden

123 681 472
1 148 074

Social Omsorg

114 193 429

Distrikt Södra äldreomsorg

129 598 124

Distrikt Östra äldreomsorg

54 715 366

Buffert

1 036 938

Totalt

551 516 000

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2018-06-12 § 216, att anta revidering av internbudget 2018.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-maj 2018 med
kommentarer till avvikelser.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-06-04 § 206, att lägga ekonomisk redovisning till
handlingarna.
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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§ 224
Taxor och avgifter 2019
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,8 %) och med
ytterligare justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst.
Länstrafikens taxa för 2018 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, utan avrundning till
närmaste 5 krona

att

avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med
tobak, detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl,
detaljhandel med elektroniska cigaretter och kunskapstest

att

avgift för besök hos kommunens familjerådgivare beslutas till 500 kr per besök
samt att samma avgift tas ut vid uteblivande utan avbokning

att

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

att

behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad

att

debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under
maximalt 14 dagar

att

omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan

att

maxtaxan utgör en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

att

omsorgsavgiften för vård- och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan

att

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

att

höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 1,8%

att

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

att

återremittera förslaget för förtydligande: ”för brukare som vistas på korttidsboende
i väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för boendet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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224, forts.
Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden har att
besluta om 2019 års taxor och avgifter. De taxor och avgifter som lyfts upp för beslut är
egenavgifterna för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens hälso- och
sjukvård samt taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder. Vad som
också lyfts upp för beslut är prislista inom SAVO:s verksamheter, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgift för hemgångsteam, alkoholhandläggningen, kunskapstest,
avgift för detaljhandel med tobak, avgift för detaljhandel med receptfria läkemedel, avgift för
detaljhandel med folköl, avgift för detaljhandel med elektroniska cigaretter, avgift för besök
hos kommunens familjerådgivare samt avgift för korttidsboende.
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. 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 2018-06-12 § 213, att justera prislistan för SAVO:s verksamheter
enligt KPI (1,8 %) och med ytterligare justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov,
att anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa
för 2018 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, detaljhandel med
elektroniska cigaretter och kunskapstest, att avgift för besök hos kommunens familjerådgivare beslutas till 500 kr per besök samt att samma avgift tas ut vid uteblivande utan
avbokning, att egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets
avgifter, med undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+,
att behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad, att debitera en avgift med
300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under maximalt 14 dagar, att omsorgsavgifter för
hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan, att maxtaxan utgör en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet, att omsorgsavgiften för vård- och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan,
att höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom ordinärt boende
för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader, att höja avgifterna för inköp och
hushållstvätt med KPI 1,8%, att det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på
särskilt boende skall tillkomma en kostnad för boendet, att en timtaxa beräknad på 0,80 % av
prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning samt åtgärder vid
begravning.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224, forts.
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (1,8 %) och med
ytterligare justering, enligt bilaga, efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst.
Länstrafikens taxa för 2018 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, utan avrundning till
närmaste 5 krona

att

avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, detaljhandel med
tobak, detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl,
detaljhandel med elektroniska cigaretter och kunskapstest

att

avgift för besök hos kommunens familjerådgivare beslutas till 500 kr per besök
samt att samma avgift tas ut vid uteblivande utan avbokning

att

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

att

behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad

att

debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under
maximalt 14 dagar

att

omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan

att

maxtaxan utgör en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

att

omsorgsavgiften för vård- och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan

att

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

att

höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 1,8%

att

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

att

återremittera förslaget för förtydligande: ”för brukare som vistas på korttidsboende
i väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för boendet”

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 225
Budgetäskande - Drift 2019-2021
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till driftsäskande 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
driftsäskande 2019-2021.

Äskanden – Drift (tkr)

2019

2020

2021

Life Care

1 000

Verksamhetssystem

2 000

2 000

2 000

Förbrukningsinventarier/underhåll

1 500

1 000

500

Korttidsverksamhet

9 500

9 500

9 500

13 500

12 500

12 000

Summa

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2018-06-12 § 214, att anta förslag till driftsäskande 2019-2021.
Socialchef Elisabeth Hansson, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226
Budgetäskande - Investering 2019-2021
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till investeringsäskande 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
investeringsäskande 2019-2021.

Äskanden – Investering (tkr)

2019

Inredning boenden

150

ADL kök

150

Summa

300

2020

2021

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2018-06-12 § 215, att anta förslag till investeringsäskande
2019-2021.
Socialchef Elisabeth Hansson, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

budgetberedningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227
Bidragsansökningar från föreningar/organisationer
Socialnämnden beslutar
att

bevilja 69 000 kr till Rädda Barnens lokalförening i Kiruna för hyra, el och
försäkring

att

bevilja 81 896 kr till Salam förening i Kiruna för hyra, försäkring, telefon och
bredband

att

bevilja 85 594 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon
och bredband

att

bevilja 60 324 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el

att

bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra

att

inte bevilja bidrag till SPF Seniorerna Norrbotten, på grund av att den betraktas
som en länsförening

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-05-22 från socialförvaltningen av vilken framgår att ansökningar
om föreningsbidrag för perioden 2018-07-01-2019-06-30 har inkommit från 5 föreningar:
Rädda Barnens lokalförening i Kiruna, Salam Förening i Kiruna, Kvinnojourgruppen i
Kiruna, AA (Anonyma alkoholister) samt SPF Seniorerna Norrbotten. Ytterligare en förening
behandlas, HSO i Kiruna, trots avsaknad av ansökan.
För att godkännas som bidragsberättigad organisation skall föreningen fylla en viktig social
funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på en demokratisk
grund. Föreningen skall anses göra samhällsnytta och verka inom socialnämndens
prioriterade verksamhetsområden inom Kiruna kommun.
Bidrag beviljas endast för utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad direkt mot socialnämndens
prioriterade målgrupper. För att erhålla bidrag skall föreningen dessutom ha vald styrelse
samt antagna stadgar. Utifrån särskild ansökan beslutar socialnämnden om föreningen skall
bedömas vara bidragsberättigad. Socialnämnden kan i vissa fall, efter särskild prövning,
bevilja undantag från kraven på vald styrelse och stadgar om sammanslutningen i övrigt
uppfyller kraven.
Bidrag utgår för att främja utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad till den prioriterade
målgruppen. Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet – det vill
säga verksamhetsplanen - samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man nått ut till
den prioriterade målgruppen – det vill säga föregående års verksamhetsberättelse.
Hänsyn tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget täcker
hela lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet – direkt riktad
mot den prioriterade målgruppen – som bedrivs i lokalen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227, forts.
Samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter i olika former bedöms som särskilt
positivt. Samverkan kring gemensam lokal bedöms som ett viktigt samverkansområde, där så
är möjligt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-06-04 § 208, att bevilja 69 000 kr till Rädda Barnens
lokalförening i Kiruna för hyra, el och försäkring, att bevilja 81 896 kr till Salam förening i
Kiruna för hyra, försäkring, telefon och bredband, att bevilja 85 594 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon och bredband, att bevilja 60 324 kr till AA
(anonyma alkoholister) för hyra och el, att bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra, att
inte bevilja bidrag till SPF Seniorerna Norrbotten på grund av att den betraktas som en
länsförening.
Handläggare Roger Fjällborg, föredrar i ärendet.
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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§ 228
Riktlinjer för loggkontroller
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för loggkontroller

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer upprättade 2018-05-24 avseende loggkontroller. Syftet med den
systematiska loggkontrollen är att säkerställa brukarens integritet, samt att regelverket
efterlevs och att ingen otillbörlig användning av systemet sker.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-06-04 § 209, att anta riktlinjer för loggkontroller.
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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§ 229
Dataskyddssamordnare i socialnämnden
Socialnämnden beslutar
att

Stefan Wikström utses till socialnämndens dataskyddssamordnare från och
med 2018-05-25

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-05-28 från socialförvaltningen av vilken framgår att i dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Kiruna
kommuns samtliga nämnder har utsett jur kand Susan Sidér som sitt dataskyddsombud.
Varje nämnd är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som nämnden hanterar
inom verksamheten och det ansvaret kan inte delegeras till annan nämnd, bolag eller
profession. Nämnden kan dock utse en dataskyddssamordnare, som nämndens företrädare i
dataskyddsfrågor.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-06-04 § 210, att Stefan Wikström utses till socialnämndens
dataskyddssamordnare från och med 2018-05-25.
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

