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2018-09-25

§ 288
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 289
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

Doris Söderberg (V)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 290
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 273, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-Helen Lindström, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 291
Delgivning - Delårsrapport januari-augusti 2018
Socialnämnden beslutar
att

lägga delårsrapport januari-augusti 2018 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialförvaltningens delårsrapport januari-augusti 2018 av vilken framgår årets
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomiskt utfall samt framtid.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

lägga delårsrapport januari-augusti 2018 till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 292
Omfördelning av budget för IT-system Timecare
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att

omfördela budgeterade medel med 410 000 kr per år från socialförvaltningen
till kommunstyrelsen för IT-systemet Timecare från och med 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från socialförvaltningen av vilken framgår att Bemanning- och
rekryteringsenheten har systemansvaret för IT-systemet Timecare, budgeten ligger på
socialförvaltningen. Denna fördelning innebär svårigheter att ha en god internkontroll
eftersom ansvarig för Timecare är chef för Bemanning- och rekryteringsenheten som tillhör
kommunstyrelsen samtidigt som attesterande chef tillhör socialförvaltningen och inte har
kännedom om faktiska leveranser.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 274, att omfördela budgeterade medel med 410 000 kr
per år från socialförvaltningen till kommunstyrelsen för IT-systemet Timecare från och med
2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 293
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 2018-09-05 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

Yttrande
Djur har viktiga hälsobefrämjande egenskaper och påverkar människans hälsa och
livskvalitet på ett positivt sätt. På vård- och omsorgsboenden och inom socialpsykiatrin finns
det möjlighet att som boende, personal eller anhörig äga eller ta med sig ett pälsdjur. Pälsdjur
förekommer på det flesta boendena men ibland fungerar det inte på grund av allergier hos
boende eller personal. På Movägens vård- och omsorgsboende finns en avdelning där
brukare har möjlighet att flytta in med sitt husdjur. Där verksamheten har haft möjlighet att
ha pälsdjur har det varit väldigt uppskattat av de brukare som bor på boendet.
Under flera år har socialpsykiatrin haft ett akvarium men det avslutades då djuraffären
stängde i Kiruna och det blev dyrt att beställa alla varor från annan ort. Socialpsykiatrin har
även ägt en hund i flera år men till slut var man tvungen att avsluta det på grund av att
hunden inte mådde bra av att inte ha en ”fast” matte eller husse.
Varje verksamhet har möjlighet att köpa in ett akvarium men innan det köps in måste man
göra en tydlig arbetsfördelning utifrån en riskbedömning om hur akvariet ska skötas, vad
som måste göras kontinuerligt och vem som ska ansvara för att akvariet sköts på ett korrekt
sätt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 275, att godkänna förvaltningens yttrande gällande
Motion - Husdjur i äldreomsorgen, att motionen anses vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 293, forts.
Kommunstyrelsen beslutar 2018-05-14 § 149, att återremittera ärendet för ytterligare
beredning till socialnämnden då motionens intentioner inte bemöts i yttrandet.
Socialnämnden beslutar 2018-02-20 § 73, att godkänna förvaltningens yttrande gällande
Motion - Husdjur i äldreomsorgen och att motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-15 § 7, att inhämta yttrande i ärendet från
socialnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 294
Yttrande gällande Motion - Aktivitetshandledare inom äldreomsorgen
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens yttrande gällande Motion - Aktivitetshandledare inom
äldreomsorgen

att

motionen anses vara besvarad

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse daterad 2018-02-20 av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutar
2018-04-09 § 49, att till kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Kenneth Paulsson
(C) väckt motion i rubricerat ärende.
Motionären föreslår
att

Kiruna kommun utbildar och anställer aktivitetshandledare som ser till att våra
gamla får fler aktiviteter på boenden

Yttrande
Grundläggande för en bibehållen hälsa och livskvalitet hos äldre är att de har en hög fysisk,
psykisk och social aktivitetsnivå, det är viktigt för att få en känsla av meningsfullhet.
Socialförvaltningen försöker tillmötesgå behovet av aktiviteter utifrån individuella behov som
framgår av brukarens levnadsberättelse och individuell genomförandeplan. Målet för
verksamheten är att få brukaren delaktig i dagliga aktiviteter utifrån individuella önskemål
och behov.
Aktivitetsansvariga på vård- och omsorgsboendena har olika kompetenser så som baspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer. I genomsnitt är man en till fyra
ansvariga per boende och aktiviteterna varierar beroende utifrån de individuella behoven
som lyfts fram.
Där verksamheten har närhet till förskolan gör verksamheterna gemensamma aktiviteter
med förskolebarnen. Verksamheterna har ett nära samarbete med olika föreningar,
sånggrupper, Svenska kyrkan och musikgrupper som ställer upp med aktiviteter
kostnadsfritt.
Om förvaltningen anställer en aktivitetshandledare på heltid på vård- och omsorgsboende
innebär det en kostnad på ca 500 tkr. I dagsläget inrymmer ansvaret för att samordna
aktiviteter i befintliga tjänster. Förvaltningen kommer att ta ställning till vilken typ av
utbildning som kan erbjudas till den personal som ansvarar för aktiviteterna i dagsläget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 294, forts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 276, att godkänna förvaltningens yttrande gällande
Motion - Aktivitetshandledare inom äldreomsorgen, att motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-04-09 § 49, att inhämta yttrande i ärendet
från socialnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 295
Vidtagna åtgärder gällande revisionsrapport - samverkan avseende personer
med psykisk funktionsnedsättning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialförvaltningens vidtagna åtgärder

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.

Föreligger skrivelse 2018-08-30 från socialförvaltningen av vilken framgår vidtagna åtgärder
utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 277, efter redaktionella ändringar godkänna
socialförvaltningens vidtagna åtgärder.
Socialnämnden beslutar 2018-05-29 § 193, att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Socialnämnden beslutar 2018-01-21 § 40, att förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2018,
redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 295, forts.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

godkänna socialförvaltningens vidtagna åtgärder

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 296
Kommunövergripande åtgärdsprogram avseende mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer, socialförvaltningens uppföljning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialförvaltningens uppföljning gällande mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-31 § 45, att anta kommunövergripande
åtgärdsprogram gällande mäns våld mot kvinnor samt att årligen följa upp åtgärdsprogrammet.
Socialförvaltningens uppföljning 2018-08-30 beskriver genomförda aktiviteter inom
området.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 278, att godkänna socialförvaltningens uppföljning
gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 297
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–2021
Socialnämnden beslutar
att

anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–2021

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-21 från socialförvaltningen av vilken framgår att Region
Norrbotten har tillsammans med Norrbottens Kommuner beslutat att i samverkan upprätta
en länsgemensam strategi för psykisk hälsa. En arbetsgrupp med representanter från
brukarorganisationer, tjänstepersoner från länets kommuner och Region Norrbotten har
arbetat med strategins innehåll.
Strategin ska vara ett stöd för det långsiktiga arbetet med ledning, styrning och utveckling av
vård, stöd och omsorg för en god psykisk hälsa för länets medborgare. För att kunna ta ett
samlat ansvar ska parterna med utgångspunkt från gällande lagstiftning och
ansvarsfördelning stärka sammanhållna, kunskapsbaserade och individanpassade insatser.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 279, att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens
län 2018–2021.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 298
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-08-21 från socialförvaltningen av vilken framgår att riktlinjen är
framtagen i samverkan mellan Norrbottens kommuner och Region Norrbotten, och gäller för
rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, långvariga och ibland
återkommande behov av rehabilitering.
Region Norrbotten ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt vårdnivå i en struktur där
tillgången till rehabilitering är densamma, oavsett var i länet patienten bor. För att denna
målsättning ska uppnås måste det vara tydligt vilken rehabilitering som erbjuds inom de
olika vårdnivåerna. Alla aktörer ska veta vilka rehabiliteringsresurser som finns att tillgå
utifrån patientens specifika behov. Genom samverkan och konsultativt stöd ska patienten få
optimal rehabilitering oberoende av var i vårdkedjan rehabiliteringen tillhandahålls.
Riktlinjen klargör ansvarsfördelningen mellan de olika rehabiliteringsnivåerna.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 280, att anta riktlinjer för rehabiliteringsansvar i
Norrbotten.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 299
Socialförvaltningens organisation
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

att

förvaltningen ger en nulägesrapport till socialnämndens sammanträde i
december

Beskrivning av ärendet
Föreligger organisationsöversyn 2018-06-13 från socialförvaltningen av vilken beskriver
bland annat syftet med förändringsarbetet. Målet är att få en organisation som är flexibel och
hållbar över tid, med framtida utmaningar där jämställdhet och jämlikhet är ledord.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-09-11 § 281, att lägga informationen till handlingarna, att
förvaltningen ger en nulägesrapport till socialnämndens sammanträde i december.
Förvaltningschef Elisabeth Hansson föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

