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§ 87
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
Socialnämnden beslutar
att

anta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 av vilken framgår att arbetet med
kvalitet, inklusive patientsäkerhet, ska bedrivas på ett systematiskt sätt med syfte att planera,
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen för 2018 beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet och
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och de resultat som uppnåtts.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 78, att anta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
2018.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maria Enback och socialt ansvarig samordnare
(SAS) Therese Starlind föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

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

Elisabeth Fors (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
6

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-19

Sida
7

§ 89
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson informerar om det aktuella läget inom socialnämndens
område.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-februari
2019 med kommentarer till avvikelser, bilaga.

Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 77, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Delgivning - Tilläggsäskande angående ökade kostnader för Korttidslokaler
2019
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström informerar om att socialnämndens arbetsutskott
2019-03-05 har beslutat att äska om medel 2019 för brandskyddsåtgärder i lokaler på Kiruna
sjukhus för tillfälligt korttidsboende med 2 000 tkr. Ärendet har skickats vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
För att lokaler som finns tillgängliga på Kiruna sjukhus ska kunna användas som tillfälligt
korttidsboende krävs vissa brandskyddsåtgärder. Enligt uppgift kommer dessa åtgärder
kunna genomföras inom ca 3-4 månader från beslut. Beräknad kostnad för genomförande av
dessa åtgärder är 2 000 tkr. Socialförvaltningen äskar om medel för att kunna genomföra
dessa åtgärder och därmed möjliggöra ett snabbare öppnande av ett tillfälligt korttidsboende.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet beslutar 2019-03-05 § 75, att äska om medel 2019 för brandskyddsåtgärder i
lokaler på Kiruna sjukhus för tillfälligt korttidsboende med 2 000 tkr.
Socialnämnden beslutar 2018-11-20 § 366, att Tallplan 5E ej är aktuellt idag på grund av
kostnader och tidsplan, att förvaltningen får i uppdrag att se över nya alternativ för tillfälligt
Korttidsboende, att tillfälligt behålla korttidsplatser på Movägen, Gläntan, Ängsgården,
Blomstergården och Videgården i väntan på att permanent korttidsboende på Glaciären kan
öppna.
Socialnämnden beslutar 2017-11-07 § 429, att förvaltningen får i uppdrag att göra en
omflyttning av korttidsplatser till nya sammanhållna lokaler, att göra nuvarande
korttidsplatser till permanenta vård- och omsorgsplatser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga delgivningen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Tilläggsäskande gällande ökade kostnader för lokaler 2019
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att

äska om medel 2019 och framåt för höjd hyra för Gläntan med 1 215 tkr

att

äska om medel 2019 för brandskyddsåtgärder på Lastaregatans LSSboende med 550 tkr

att

äska om medel för brandskyddsåtgärder på LSS korttidsboende på Högalid
med 225 tkr

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-04 från socialförvaltningen av vilken framgår att Gläntans vårdoch omsorgsboende har renoverats och vid återinflyttning höjs hyran för boendet från 2 260
tkr per år till 3 475 tkr per år. Socialförvaltningen fick kännedom om storleken på hyresförändringen 2019-02-21, och har därmed inte kunnat ta upp denna ökade kostnad tidigare.
Socialförvaltningen äskar om täckning för denna hyresökning med 1 215 tkr för 2019 och
efterföljande år.
Lastaregatans LSS boende ägs av KBAB och socialförvaltningen hyr dessa lokaler.
Brandskyddsbesiktning har krävt bland annat installation av sprinklersystem. Beräknad
kostnad för detta enligt KBAB är 550 tkr. Dessa åtgärder är specifika för verksamheten i
huset och då får socialförvaltningen som hyresgäst stå för dessa kostnader. Ingen beräkning
finns idag om vad det skulle kosta att lägga detta som ett tillägg på hyran. Socialförvaltningen
äskar om medel för att genomföra dessa brandskyddsåtgärder med 550 tkr 2019.
LSS korttidsboende hyr lokaler av KBAB på Högalidsgatan. Brandskyddsinspektion har gett
krav på brandtätningar och brandspjäll ventilation. Dessa åtgärder är specifika för
verksamheten som bedrivs i lokalerna och då får socialförvaltningen som hyresgäst stå för
dessa kostnader. Beräknad kostnad enligt KBAB 225 tkr. Ingen beräkning finns idag om hur
stor en hyreshöjning skulle bli om åtgärderna bekostas genom tillägg på hyran.
Socialförvaltningen äskar om medel för genomförande av dessa åtgärder med 225 tkr 2019.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 76, att äska om medel 2019 och framåt för höjd hyra
för Gläntan med 1 215 tkr, att äska om medel 2019 för brandskyddsåtgärder på Lastaregatans
LSS-boende med 550 tkr, att äska om medel för brandskyddsåtgärder på LSS korttidsboende
på Högalid med 225 tkr.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92, forts.
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

ta ut en avgift för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning med 3 500 kr

att

avgiften gäller från och med 2019-07-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-05 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden
har att besluta om 2019 års taxor och avgifter vilket kommunfullmäktige fastställt
2018-12-10. Detta beslut är en komplettering av avgifterna med beslut om avgift för ansökan
om tillstånd för tobaksförsäljning enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:
2088). Att denna avgift ej tagits med vid tidigare beslut beror på att ny lag om tobak och
liknande produkter (SFS 2018:2088) antogs 2018-12-20.
Enligt den nya lagen har kommunerna en skyldighet att handlägga ansökningar för tillstånd
för försäljning av tobak och liknande produkter. Enligt lagen ska tillstånd beviljas endast till
dem som med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Det innebär att kontroller av de som ansöker om
tillstånd måste göras, liknande de kontroller som görs vid alkoholtillstånd.
Alla som ska sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, även de som redan idag säljer
tobak. Enligt 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter har kommunen rätt att ta ut en
avgift för denna ansökan. Det förslag som socialförvaltningen har är att avgiften motsvarar
50% av avgiften för alkoholtillstånd vilket ger 3 500 kr. Vilket ligger i nivå med vad andra
kommuner i länet anger som tänkt avgift.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 73, att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd för
tobaksförsäljning med 3 500 kr, att avgiften gäller från och med 2019-07-01.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Tillfälligt korttidsboende
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen uppdrag att öppna tillfälligt korttidsboende i lokaler på Kiruna
sjukhus i väntan på permanent korttidsboende på Glaciären

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-04 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns ett
stort behov av korttidsplatser för främst äldre brukare och utskrivna patienter. Den tilltänkta
lokalen på Glaciären är ej tillgänglig på kort sikt på grund av omfattande renovering. För att
möta behovet av korttidsplatser föreslår socialförvaltningen att lokaler på Kiruna sjukhus
används som korttidsboende eftersom de snabbt kan bli tillgängliga.
Idag är en av förvaltningens utmaningar att kunna ta hem utskrivna patienter från sjukhuset
inom de tre dagar som lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612) föreskriver. Detta är en stor kostnad för förvaltningen (4,1 mnkr 2018, då
ersättningen kommunen fick betala till regionen per dygn var 7 300 kr för 2018. 2019 höjs
beloppet per dygn till 7 800 kr.)
Det finns idag en kö för vård- och omsorgsboende med 33 personer, samtidigt som platser på
vård- och omsorgsboende används som korttidsplatser för utskrivna patienter och
avlastningsplatser.
På sikt planeras det tidigare boendet för ensamkommande barn på Glaciären renoveras och
byggas om för att vara korttidsboende med minst 15 + 4 platser. Vid provtagning och
besiktning av huset visade det sig vara ett omfattande renoveringsbehov. Denna renovering
beräknas ta 1- 1½ år. Tidigare har beslut tagits om att använda Tallplan 5E som tillfälliga
lokaler för korttidsboende men dessa lokaler visade sig inte kunna uppfylla de krav som
ställs.
Enligt uppgift ska lokalerna med 15 platser på Kiruna sjukhus vara tillgängliga inom ca 3-4
månader från beslut.
Socialförvaltningen har idag ingen budget för att driva ett korttidsboende då inga
driftsäskanden medgavs för 2019.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 74, att ge förvaltningen uppdrag att öppna tillfälligt
korttidsboende i lokaler på Kiruna sjukhus i väntan på permanent korttidsboende på
Glaciären.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94, forts.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2018-11-20 § 366, att Tallplan 5E ej är aktuellt idag på grund av
kostnader och tidsplan, att förvaltningen får i uppdrag att se över nya alternativ för tillfälligt
korttidsboende, att tillfälligt behålla korttidsplatser på Movägen, Gläntan, Ängsgården,
Blomstergården och Videgården i väntan på att permanent korttidsboende på Glaciären kan
öppna.
Socialnämnden beslutar 2017-11-07 § 429 att göra en omflyttning av korttidsplatser till nya
sammanhållna lokaler och därmed även frigöra platser till permanenta vård- och
omsorgsplatser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Information från bemanning- och rekryteringsenheten (BOR)
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Catrin Kuoppa från bemanning- och rekryteringsenheten (BoR) informerar om hur
anställningsförfarandet går till när man anställer vikarier till socialförvaltningens
verksamheter.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Uppföljning gällande analys av orsak, verkan och åtgärder kring ökade
kostnader för försörjningsstöd
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-02-18 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av utgivet
försörjningsstöd för perioden 2019-01-01-2019-01-31, analys av orsak samt vidtagna
åtgärder.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 71, att lägga informationen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Uppföljning gällande analys av orsak, verkan och åtgärder kring ökade
kostnader för utskrivningsklara patienter
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-02-18 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av
utskrivningsklara patienter som blir kvar på lasarettet under perioden 2019-01-012019-01-31 samt vidtagna åtgärder.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 72, att lägga informationen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 98
Tillägg i delegationsordning – Gällande 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
6 kap 12 § socialtjänstlagen (SoL) och 11 kap 1 § SoL
Socialnämnden beslutar
att

1:a socialsekreterare och familjehemssekreterare på IFO-Myndighet har
delegation att fatta beslut om adoption, utifrån begäran om yttrande från
domstol enligt 4 kap 10 § FB, 6 kap 12 § SoL, 11 kap 1 § SoL

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-02-25 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns behov
av att göra ett tillägg i delegationsordningen i och med nya adoptionsregler.
När adoptionsprocessen sker i domstol ska socialnämndens adoptionsutredning genomföras
på samma sätt som en vårdnadsutredning. Tidigare har denna delegation legat på
arbetsutskott/socialnämnd. Tingsrätten ska från och med 1 september 2018 ge
socialnämnden i uppdrag att utse någon att utföra adoptionsutredningen. Det är utredaren
som ska redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut i
adoptionsutredningen.
Ärende:
Delegation att fatta beslut om adoption, utifrån begäran om yttrande från domstol enligt 4
kap 10 § FB, 6 kap 12 § SoL, 11 kap 1 § SoL.
Delegat: 1:a socialsekreterare och familjehemssekreterare på IFO Myndighet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 70, att 1:a socialsekreterare och familjehemssekreterare på IFO-Myndighet har delegation att fatta beslut om adoption, utifrån begäran
om yttrande från domstol enligt 4 kap 10 § FB, 6 kap 12 § SoL, 11 kap 1 § SoL.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Kompetensförsörjning åtgärdsprogram
Socialnämnden beslutar
att

anta 2019 års uppföljning av åtgärdsprogram för kompetensförsörjning på
socialförvaltningen

att

socialförvaltningens åtgärdsprogram för kompetensförsörjning 2019 delges
kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-01 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningens åtgärdsprogram beskriver och ger förslag på hur det återkommande årliga
arbetet kan läggas upp och vilka åtgärder som måste vidtas för att nå det uppsatta målen med
strategiska kompetensförsörjningen och förvaltningens kompetensplan.
Strategin för kompetensförsörjning är en övergripande plan som gäller för samtliga
arbetsplatser inom kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 att anta strategi kring kompetensförsörjning
2017-2020 samt att respektive nämnds/styrelses åtgärdsprogram redovisas till
kommunstyrelsen årligen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 79, att anta 2019 års uppföljning av åtgärdsprogram
för kompetensförsörjning på socialförvaltningen, att socialförvaltningens åtgärdsprogram för
kompetensförsörjning 2019 delges kommunstyrelsen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-19

Sida
20

§ 100
Revisionsrapport - Intern styrning och kontroll, vidtagna åtgärder
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialförvaltningens vidtagna åtgärder

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-02-18 av vilken framgår att Kiruna kommuns förtroendevalda
revisorer har tidigare under år 2018 genomfört en granskning av den interna styrningen och
kontroll inom kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I granskningen har revisorerna
biträtts av sakkunniga från PwC.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens interna kontroll är
delvis tillräcklig. Revisorernas sammantagna bedömning är vidare att kultur- och
utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, valnämnd samt
överförmyndarnämndens interna kontroll är tillräcklig.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande
rekommendationer:
•

Att åtgärder vidtas som säkerställer att styrande och stödjande dokument
samlas på ett sådant sätt att aktuell dokumentation går att nå inom kommunens
samtliga verksamheter.

•

Att analys genomförs över styrelse och nämnders ledamöters behov av
kunskapshöjande aktiviteter gällande ansvar och arbete med den interna
kontrollen.

•

Att kommunstyrelsen säkerställer att reglementets skrivningar om att styrelsen
skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll efterlevs.

Socialförvaltningens vidtagna åtgärder
Enligt föreskrift SOSFS 2011:9 ska det finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen. Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och
fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för
ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Med
hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten
uppnå kvalitet.
Socialförvaltningen har under de senaste åren arbetat med att bygga upp ett ledningssystem
på det gemensamma intranätet. Där finns styrande och stödjande dokument, såsom rutiner
och riktlinjer, som rör samtliga medarbetare på socialförvaltningen. Att bygga upp ett
effektivt ledningssystem är ett pågående arbete och inom socialförvaltningens kvalitetsteam
finns en utsedd som har ansvaret för att utveckla och hålla ledningssystemet uppdaterat.
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§ 100, forts.
Vad gäller kunskapshöjande aktiviteter för ledamöter gällande ansvar och arbete med den
interna kontrollen har socialnämndens ledamöter haft utbildningsdagar i bland annat
ansvarsfördelning och internkontroll. Dock ser förvaltningen ett behov av att utbildning inom
området sker kontinuerligt och frågan är även lyft med kommunkontoret gällande
övergripande utbildning för nämndernas ledamöter.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-03-05 § 80, att godkänna socialförvaltningens vidtagna
åtgärder.
Socialnämnden beslutar 2018-11-20 § 367, att förvaltningen får i uppdrag att redovisa
vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser senast mars 2019.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
-------
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