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§ 52
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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§ 53
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson och ordförande Agneta Björnström informerar om det
aktuella läget inom socialnämndens område.
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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§ 54
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström informerar att bokslutet ej är klart, prognos för resultat
år 2018 är ca 4 mnkr plus.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 40, 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

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-19

Sida
8

§ 55
Internbudget 2019
Socialnämnden beslutar
att

anta upprättat förslag av internbudget 2019 enligt tabell

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilket framgår förslag på internbudget för
år 2019. Förvaltningen har en tilldelad ram som fördelas ut på varje avdelning och dess
verksamheter. 2019 års budgetram för socialförvaltningen är 554 055 tkr.
2019
Socialnämnd

1 201 021

Förvaltningsövergripande
IFO myndighet
Hälso- och sjukvårdsenheten

14 068 624
5 092 039
51 853 032

Social Omsorg

115 687 942

Norra äldreomsorg

117 619 845

Södra äldreomsorg

143 834 016

Östra äldreomsorg

58 870 480

Buffert

0

Totalt

554 055 000

Budget 2018

562 923 000

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 41, att anta upprättat förslag av internbudget 2019
enligt tabell.
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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§ 56
Riktlinje för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjen för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinje 2019-01-21 för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.
Syftet med riktlinjen är att beskriva på vilka grunder förvaltningen tar ut avgifter av enskilda.
Detta skall leda till en enhetlig och likvärdig hantering inom hela förvaltningen. Riktlinjen är
i första hand ett stöd för avgiftshandläggare.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 42, att efter redaktionella ändringar anta riktlinjen för
avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta riktlinjen för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Expeditionstider för helgdagar och klämdagar på socialförvaltningen
år 2019
Socialnämnden beslutar
att

socialförvaltningen har begränsade öppettider under 2019 enligt tabell

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndagarfredagar under januari-juni och augusti-december kl. 09.00-12.00 och
kl. 13.00-16.00

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndagarfredagar under juli månad till 3 augusti kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-01-23 av vilken framgår att socialförvaltningen har utarbetat
förslag till öppettider för socialförvaltningens expeditioner för år 2019. Generellt gäller att
socialförvaltningens expeditioner är öppna helgfria måndagar-fredagar kl. 09.00-12.00 och
kl.13.00-16.00 under januari-juni och augusti-december. Under juli månad till 3 augusti är
expeditionerna öppet mellan kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00.
Förslag till begränsade öppettider redovisas i tabell nedan med utgångpunkt i allmänna
helgdagar och klämdagar.
Klämdag/helgdag

Öppettider



18 april, Skärtorsdag

kl. 09.00-12.00



19 april, Långfredagen

Stängt



22 april, Annandag Påsk

Stängt



30 april, Valborgsmässoafton

kl. 09.00-12.00



1 maj, helgdag

Stängt



29 maj, dagen innan Kristi himmelsfärds dag kl. 09.00-12.00



30 maj, Kristi himmelsfärds dag

Stängt



31 maj, klämdag

kl. 09.00-12.00



5 juni, dagen innan Sveriges nationaldag

kl. 09.00-12.00



6 juni, Sveriges nationaldag

Stängt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57, forts.

 7 juni, klämdag

kl. 09.00-12.00



20 juni, dagen innan midsommarafton

kl. 09.00-12.00



21 juni, Midsommarafton

Stängt



1 november, dagen innan Alla helgons dag

kl. 09.00-12.00

 23 december, klämdag

kl. 09.00-12.00



24 december, Julafton

Stängt



25 december, Juldagen

Stängt



26 december, Annandag jul

Stängt



27 december, klämdag

kl. 09.00-12.00



30 december, klämdag

kl. 09.00-12.00

 31 december, Nyårsafton

Stängt

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 43, att socialförvaltningen har begränsade öppettider
under 2019 enligt tabell, att socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria
måndagar-fredagar under januari-juni och augusti-december kl. 09.00-12.00 och kl.
13.00-16.00, att socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndagarfredagar under juli månad kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningen har begränsade öppettider under 2019 enligt tabell

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndagarfredagar under januari-juni och augusti-december kl. 09.00-12.00 och
kl. 13.00-16.00

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndagarfredagar under juli månad till 3 augusti kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

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

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Förslag på revidering av ersättningsnivå på försörjningsstöd till nyanlända i
Kiruna kommun som går i gymnasieskolan
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

rutin gällande handläggning av ansökan från nyanlända som fyllt 18 år om
försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på individ- och
familjeomsorgen, socialtjänsten

att

nyanlända personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad
försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt
rekommendationer från Socialstyrelsen. De skall i övriga delar handläggas
enligt gällande lagar och riktlinjer för samtliga medborgare vilket medför att de
ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett halvt prisbasbelopp per år

att

socialtjänsten vid bedömning om rätten till försörjningsstöd upp till riksnorm,
hyra samt andra omkostnader, beaktar att nyanlända som studerar på
gymnasienivå har rätt att ansöka om studiemedel, bidrag och lån via CSN
höstterminen det året de fyller 20 år

att

nyanlända som placerats i familjehem erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge
de studerar på gymnasienivå, dock högst upp till 21 år. Nyanlända får sin
försörjning samt boende tillgodosett i familjehemmet

att

tidigare beslut som fastställer att de som väljer att flytta till eget boende och
studera på gymnasiet inte har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för
hyreskostnader, det vill säga inte har rätt till tilläggsbestämmelse enligt ovan,
upphör att gälla

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-01-11 från socialförvaltningen av vilken framgår att kommunfullmäktige har 2016-09-12 fastställt en revidering av tidigare fastställda rutiner för
utbetalning och administration av försörjningsstöd. Socialförvaltningen ser behov av
ytterligare revidering i samtliga punkter på grund av förändrade förutsättningar samt
förhållanden och dels av förändringar i nya ersättningsförordningar gällande statliga
ersättningar.
Integrationsenheten är i full verksamhet och förutsättningarna för att ha handläggande
socialsekreterare på plats där finns ej. All handläggning av försörjningsstöd utförs av
socialsekreterare på socialtjänsten.
Huvudregeln är att studerande ej är berättigad försörjningsstöd. Tilläggsbestämmelsen att
nyanlända personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd
upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58, forts.
Socialstyrelsen, bör kvarstå. Socialförvaltningen anser dock att beslutet som fastställer att
nyanlända personer över 18 år har rätt att ha ett eget sparande samt tjäna upp till ett halvt
prisbasbelopp per år på arbete, ej längre skall gälla. Detta då vi bland annat ser att
förhållandena är förändrade. Flertalet av de ensamkommande unga har idag en stabilare
tillvaro och tillgång till ett nätverk, många har arbetat upp ett sparande och har nu således en
viss ekonomisk trygghet men flertalet unga vittnar om hård press från föräldrarna att arbeta
och tjäna ihop mera pengar. Socialförvaltningen befarar att beslutet bidrar till att de unga
prioriterar att erhålla en anställning före sina gymnasiestudier vilket motverkar allt arbete
som utförs för att stimulera till utbildning.
Nyanlända som placerats i familjehem bör fortsatt få bo kvar så länge de går i gymnasieskolan men dock högst upp till 21 år. Detta då de etablerat sig i familjehemmet och har en
fungerande tillvaro med stöd, fritid och studier.
Tilläggsbestämmelsen för nyanlända över 18 år med krav på boende inom socialtjänsten samt
upprättad vårdplan är ej längre aktuell. Idag erhåller kommunerna schablonersättning även
om den unge bor i eget boende och kommunerna har i vissa fall möjlighet att eftersöka
försörjningsstöd för faktisk kostnad.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 44, att rutin gällande handläggning av ansökan från
nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av socialsekreterare på
individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten, att socialnämnden beslutar att nyanlända
personer över 18 år som studerar på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till
riksnorm, hyra samt andra omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. De
skall i övriga delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för samtliga medborgare
vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett halvt prisbasbelopp per år,
att socialnämnden beslutar att socialtjänsten vid bedömning om rätten till försörjningsstöd
upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader, beaktar att nyanlända som studerar på
gymnasienivå har rätt att ansöka om studiemedel, bidrag och lån via CSN höstterminen det
året de fyller 20 år, att nyanlända som placerats i familjehem erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de studerar på gymnasienivå, dock högst upp till 21 år. Nyanlända får sin
försörjning samt boende tillgodosett i familjehemmet, att tidigare beslut som fastställer att de
som väljer att flytta till eget boende och studera på gymnasiet inte har rätt till försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga inte har rätt till tilläggsbestämmelse enligt
ovan, upphör att gälla.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag att rutin gällande handläggning av ansökan från
nyanlända som fyllt 18 år om försörjningsstöd handläggs i sin helhet av
socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen socialtjänsten

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag att nyanlända personer över 18 år som studerar
på gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt
andra omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. De skall i
övriga delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för samtliga
medborgare vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett
halvt prisbasbelopp per år

av

Laila Rolfsdottir (FI) med bifall av Mats Niemi (S) och Sanna Inga Poromaa (V)

att

avslå arbetsutskottets förslag att nyanlända personer över 18 år som studerar på
gymnasienivå är berättigad försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra
omkostnader enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. De skall i övriga
delar handläggas enligt gällande lagar och riktlinjer för samtliga medborgare
vilket medför att de ej längre tillåts ha rätt till eget sparande på ett halvt
prisbasbelopp per år

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Laila Rolfsdottir m fl avslagsyrkande under
proposition och finner därvid att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
av

Agneta Björnström (C)

att

bifalla arbetsutskottets förslag att socialtjänsten vid bedömning om rätten till
försörjningsstöd upp till riksnorm, hyra samt andra omkostnader, beaktar att
nyanlända som studerar på gymnasienivå har rätt att ansöka om studiemedel,
bidrag och lån via CSN höstterminen det året de fyller 20 år

att

bifalla arbetsutskottets förslag att nyanlända som placerats i familjehem
erbjuds bo kvar i familjehemmet så länge de studerar på gymnasienivå, dock
högst upp till 21 år. Nyanlända får sin försörjning samt boende tillgodosett i
familjehemmet

att

bifalla arbetsutskottets förslag att tidigare beslut som fastställer att de som
väljer att flytta till eget boende och studera på gymnasiet inte har rätt till
försörjningsstöd eller bistånd för hyreskostnader, det vill säga inte har rätt till
tilläggsbestämmelse enligt ovan, upphör att gälla

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Val av ersättare från pensionärsorganisationerna till Kommunala
pensionärsrådet (KPR)
Socialnämnden beslutar
att

för PRO utse Kurt Sundkvist till ersättare i KPR

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att utse ersättare från pensionärsorganisationen PRO till KPR.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 45, att för PRO utse Kurt Sundkvist till ersättare i KPR.
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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§ 60
Behovet av framtida särskilda boenden för äldre
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för projektering av
framtida särskilt boende för äldre i Kiruna kommun i samverkan
med stadsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-01-31 från socialförvaltningen av vilken framgår att i socialnämndens senaste antagna boendeplan, prognostiserades framtida behov av att uppföra
permanenta särskilda boendeplatser för äldre. Detta till följd av den demografiska
utvecklingen med allt fler äldre-äldre samt konsekvenserna av pågående stadsomvandling.
De tre särskilda boenden för äldre som påverkas i närtid är Fjällgården, Solbacken och
Rosengården. Totalt handlar det om att ersätta 93 av särskilda boendeplatser för äldre med
anledning av stadsomvandlingen samt ett rimligt antal i utökning.
Med anledning av att det handlar om tidsmässigt utdragna processer måste nu en
projektering av framtida särskilda boenden för äldre påbörjas, vilket inledningsvis kräver
underlag att presentera för stadsbyggnadsförvaltningen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 § 48, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag
för projektering av framtida särskilt boende för äldre i Kiruna kommun i samverkan med
stadsbyggnadsförvaltningen.
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

