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§ 27
Projektrapport - Individens behov i centrum (IBIC)
Socialnämnden beslutar
att

lägga projektrapporten till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger projektrapport 2018-12-21 från socialförvaltningen av vilken framgår att
socialförvaltningen har under perioden 2017-09-04 - 2018-12-31 bedrivit ett projekt i
införandet av IBIC.
IBIC är ett arbetssätt för social dokumentation som är framtaget av Socialstyrelsen.
Arbetssättet bidrar till att det tydligare beskrivs i dokumentationen vad den enskilde har för
behov av stöd och vad han eller hon själv kan klara av i olika aktiviteter.
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Therese Starlind föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-01-08 § 22, att lägga projektrapporten till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

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

Agneta Björnström (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område. Ordförande Agneta Björnström informerar om mötesinbjudan via
Outlook, sms-grupp för nämndens ledamöter och studiebesök på verksamheterna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström redovisar socialförvaltningens utfall samt kostnader för
missbruksplaceringar, barn och ungdomsplaceringar samt försörjningsstöd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-01-08 § 18, att lägga informationen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Beroendecentrum uppsägning avtal
Socialnämnden beslutar
att

godkänna att "Samverkansavtalet Beroendecentrum i Norrbotten" mellan
Region Norrbotten och länets kommuner sägs upp innevarande år 2019

att

beslutet översänds till Norrbottens Kommuner

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-12-12 från socialförvaltningen av vilken framgår att ett
samverkansavtal gällande etablering av ett Beroendecentrum upprättades 2014-10-01
mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbottens län. Region Norrbotten har
verksamhetsansvaret för Beroendecentrum som är placerat vid Sunderby sjukhus.
Beroendecentrum har två syften; Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling
vid komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras med
närsjukvårdens samt kommunernas kompetens och konsultativt kompetensstöd till
närsjukvård och kommuner.
Kommunerna har signalerat ett omfattande missnöje med verksamheten inom
Beroendecentrum. Frågan har en bred förankring och kommunerna anser att det
finns stora brister i avtalsuppfyllnad från Beroendecentrums sida. Bedömningen från
tjänstepersoner inom Norrbottens Kommuner är att kommunernas missnöje med
verksamheten inom Beroendecentrum och avtalets utformning är av så omfattande karaktär,
att en uppsägning av avtalet bör ske.
Avtalet gäller från 2015-01-01 och fem år framåt. Efter avtalstiden förlängs avtalet
automatiskt årligen om inte någon av parterna dessförinnan har aktualiserat uppsägning.
Uppsägning av avtalet från någondera part ska ske senast 12 månader före avtalstidens
utgång. Avtalet som omfattar lagstadgad samverkansöverenskommelse " Överenskommelse
om samarbete missbruks - och beroendevård i Norrbotten", omfattas inte av uppsägningen.
En översyn pågår av detta avtal.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-01-08 § 19, att socialnämnden godkänner att
”Samverkansavtalet Beroendecentrum i Norrbotten" mellan Region Norrbotten och länets
kommuner sägs upp innevarande år 2019, att beslutet översänds till Norrbottens Kommuner.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31, forts.
att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Samverkansavtal patientnämndsverksamhet
Socialnämnden beslutar
att

med stöd av 5 § i lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården överlåts uppgifter enligt 1-3 §§ i samma lag till
patientnämnden i Region Norrbotten

att

överenskommelsen gäller 2019-01-01 - 2022-12-31

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-12-29 från socialförvaltningen av vilken framgår att enligt lag
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården är varje landsting och kommun
skyldig att ha en patientnämnd. Kommuner som ingår i ett landsting har enligt samma lag
möjlighet att ingå överenskommelse om överlåtelse av denna skyldighet till landstinget.
Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av
överenskommelsen.
Kiruna kommun har sedan 1999 nyttjat denna möjlighet. Vid beräkning av ersättning för
2019 används beloppet från närmast föregående år som utgångsvärde (Kiruna 2018, 65 026
kronor). Till detta belopp läggs Regionens lönekostnadsutveckling under det föregående året
för administrativ personal. Har någon av parterna ej sagt upp överenskommelsen senast sex
månader före avtalstidens utgång, förlängs den därefter i fyraårsperioder med en ömsesidig
uppsägningstid på sex månader.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-01-08 § 20, att med stöd av 5 § i lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården överlåts uppgifter enligt 1-3 §§ i samma lag till
patientnämnden i Region Norrbotten, att överenskommelsen gäller 2019-01-01 - 2022-12-31.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Demensteam med hemtjänstgrupp
Socialnämnden beslutar
att

demensteam/anhörigcenter kvarstår med dagverksamhet till personer med
demensdiagnos

att

möjlighet till kostnadsfri och icke biståndsbedömd avlösning kvarstår med 10
timmar per månad

att

processen med att bygga upp demensteamet med särskild hemtjänstgrupp
upphör fr.o.m. 2019-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-12-29 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden
beslutade 2016-12-20 § 431, att förvaltningen får i uppdrag att under 2017 arbeta upp ett
demensteam, med olika yrkesprofessioner och där en hemtjänstgrupp utgör en del av teamet,
inom befintlig ram.
I dag finns en dagverksamhet/anhörigcenter med ett team av flera yrkesprofessioner. På
dagverksamheten kan närstående och brukare träffa andra i liknande situation och möjlighet
ges till kostnadsfri och icke biståndsbedömd avlösning med 10 timmar per månad.
Under 2018 har en process pågått med att bygga ut teamet med utförande och stödjande
uppdrag från hemtjänstpersonal med särskild kompetens. Processtiden är t o m 2018-12-31
och avslutas fr.o.m. 2019-01-01 då det inte går att genomföra processen i befintlig
budgetram.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-01-08 § 21, att demensteam/anhörigcenter kvarstår med
dagverksamhet till personer med demensdiagnos, att möjlighet till kostnadsfri och icke
biståndsbedömd avlösning kvarstår med 10 timmar per månad, att processen med att bygga
upp demensteamet med särskild hemtjänstgrupp upphör fr.o.m. 2019-01-01.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Uppdrag att projektera trygghetsboende för äldre
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för projektering av
trygghetsboenden för äldre i Kiruna kommun i samverkan med KBAB

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-01-16 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har i boendeplanerna påtalat behovet av alternativa boendeformer för äldre.
Ett trygghetsboende med stöd av hemtjänstinsatser, skulle i större utsträckning kunna
tillgodose behoven, varför Kiruna kommun och KBAB undersökt möjligheterna till att bygga
ett trygghetsboende i Kiruna.
I dagsläget finns det möjlighet att i samverkan med KBAB och LKAB snarast projektera för
ett trygghetsboende i närhet till den nya centrumkärnan med god tillgänglighet till viktiga
samhällstjänster. Förutom de traditionella trygghetsboenden där hyresvärden, i detta fall
KBAB, hyr ut lägenheterna i enlighet med en specificerad ålderskategori och kötid finns nu
en ny lagstiftning som ger kommuner möjlighet till att skapa biståndsbedömda
trygghetsboenden.
Socialförvaltningen önskar att snarast utreda behovet av liknande bostadslösningar i
samverkan med KBAB som del av den översyn och planering av framtida boenden som just
nu sker inom socialförvaltningen.
Socialförvaltningen föreslår
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för projektering av
trygghetsboenden för äldre i Kiruna kommun i samverkan med KBAB

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

