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§ 156
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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§ 157
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabeth Hansson och informerar om det aktuella läget inom
socialnämndens område.
Ordförande Agneta Björnström informerar om att ordförande och vice ordförande har varit
på en konferens ”Aktuell socialpolitik ” i Luleå den 14-16 maj, konferensen anordnades av
Norrbottens kommuner.
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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§ 158
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

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

Därutöver redovisas budget och utfall för försörjningsstöd, barn- och ungdomsplaceringar,
missbruksplaceringar, kostnadsfördelning, samt fördelning av lönekostnader för
socialförvaltningen. Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Avdelningschefer Lena Kvist (äldreomsorg Norra), Jeanette Rehnblom (äldreomsorg Östra),
Ulrika Karlström (IFO-Myndighet), Margareta Stålnacke (hälso- och sjukvårdsenheten) samt
Irene Sikku (social omsorg), svarar på ledamöternas frågor angående avdelningarnas
budgetavvikelser.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 142, 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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§ 159
Uppföljning äldreomsorg
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen som beskriver uppföljning och analyser av
Kiruna kommuns äldreomsorg i relation till det som presenterades i PwC:s nulägesrapport
från september 2018.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 146, att lägga informationen till handlingarna.
Verksamhetsstrateg Per-Erik Baas föredrar i ärendet.
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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§ 160
Boendeplan
Socialnämnden beslutar
att

anta den uppdaterade boendeplanen

att

boendeplanen delges kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger boendeplan 2019-05-06 från socialförvaltningen. Planen bildar ett underlag för
socialnämndens beslut i frågor kring planering och genomförande av framtida bostäder för
äldre och personer med funktionsvariationer i Kiruna kommun, både på kort- och lång sikt.
Planens genomförande följs upp årligen. Ambitionen med uppföljningarna är delvis att
redovisa fakta på området som tillkommit sedan föregående uppföljning men också att
försöka klargöra de samband som är viktiga för den strategiska planeringen kring bostäder i
Kiruna kommun. Föreliggande rapport presenterar huvudsakligen läget efter 2018 års utfall.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 147, att anta den uppdaterade boendeplanen, att
boendeplanen delges kommunstyrelsen.
Verksamhetsstrateg Per-Erik Baas och kvalitetsledare Jenny Lindberg föredrar i ärendet.
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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§ 161
Behovet av nya boenden inom socialförvaltningens verksamheter
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att inleda förstudier i enlighet med Boendeplan 2019
gällande följande boenden:
a) Särskilt boende för äldre i enlighet med socialnämndens beslut 2019-02-19
b) Boende med särskild service för socialpsykiatri under avdelningen för social
omsorg
c) Kontorslokaler som ersättning till parkskolan hus A och B med berörda
verksamheter
d) Boende med särskild service under LSS

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-04-24 från socialförvaltningen av vilken framgår att i socialnämndens uppdaterade boendeplan för 2019-2020, framgår behoven av kommande
boenden, både med anledning av stadsomvandlingen och utifrån verksamheternas
förändrade behov.
Socialförvaltningens förslag är att inleda förstudier inom samtliga områden för att färdigställa beslutsunderlag och kravspecifikationer till socialnämnden under 2019.
Underlagen tas fram i samråd med brukare, personal och anhöriga och bygger på
evidensbaserad praktik och en grundlig omvärldsanalys för att hålla över tid. Trots att vissa
existerande boenden inte måste flytta de närmaste åren måste förstudier och kravspecifikationer finnas till hands för att säkerställa en stadsnära placering i de fall det bedöms
nödvändigt. Det är därför av vikt att utredning påbörjas inom samtliga områden men
förvaltningen avser att prioritera särskilt boende för äldre.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 148, att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förstudier
i enlighet med Boendeplan 2019 gällande följande boenden; a) Särskilt boende för äldre i
enlighet med socialnämndens beslut 2019-02-19, b) Boende med särskild service för
socialpsykiatri under avdelningen för social omsorg, c) Kontorslokaler som ersättning till
parkskolan hus A och B med berörda verksamheter, d) Boende med särskild service under
LSS.
Kvalitetsledare Jenny Lindberg föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, 2019
Socialnämnden beslutar
att

anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning, enligt rekommendation från Norrbottens kommuner

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-04-24 från socialförvaltningen av vilken framgår att inför år 2019
har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan
vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner
och Region Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens
förskrivare ingår inte i uppdraget.
Förslag inför 2019 innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för
förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten.
Tydligheten är också viktig så att ändamålsenliga produkter upphandlas.
Standarden SS-EN ISO 9999:2016, klassificering och terminologi har nyligen översatts till
svenska, justeringar i riktlinjerna kommer att göras från 2019.
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker samverkan med
handikapp- och pensionärsorganisationerna i arbetet med förslag till riktlinjeförändringar.
Medverkan har skett vid tre möten under året. De synpunkter som organisationerna lämnar
gällande riktlinjerna ska tydligt framgå i den fortsatta beredningen.
Rekommendationen är att kommunerna antar 2019 års riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 149, att anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, enligt rekommendation från Norrbottens
kommuner
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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§ 163
Jämställdhet CEMR-deklaration, socialförvaltningen 2018/2019
Socialnämnden beslutar
att

anta jämställdhetsplan CEMR-deklarationen 2018/2019

att

anta förslagen för det fortsatta jämställdhetsarbetet 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger uppföljning av jämställdhetsplan CEMR-deklaration 2019-03-29 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden antog en jämställdhetsplan 2017 och nu
har en uppföljning och en ny plan gjorts för 2018/2019.
Syftet med jämställdhetsplanen och den årliga uppföljningen är att säkerställa att socialförvaltningen jobbar med jämställdhetsperspektivet i beslutsfattande, på alla nivåer, samt att
utgå från olika nyckeltal som analyseras för att jobba med jämställdhetsperspektivet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-05-07 § 150, att anta jämställdhetsplan CEMR-deklarationen
2018/2019, att anta förslagen för det fortsatta jämställdhetsarbetet 2019.
Kvalitetsledare Nina Stålnacke föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnd
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Ändring av sammanträdesdag i juni och september
Socialnämnden beslutar
att

socialnämndens sammanträde 2019-06-18 kl. 13.15 ändras till 2019-06-25
kl. 13.15

att

socialnämndens sammanträde 2019-09-24 kl. 13.15 ändras till 2019-09-26
kl. 13.15

Beskrivning av ärendet
Det finns behov av ändring av socialnämndens sammanträdesdagar i juni och september.
Förslag är att socialnämndens sammanträde 2019-06-18 kl. 13.15 ändras till 2019-06-25
kl. 13.15 och 2019-09-24 kl. 13.15 ändras till 2019-09-26 kl. 13.15
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnd
av

Agneta Björnström (C)

att

socialnämndens sammanträde 2019-06-18 kl. 13.15 ändras till 2019-06-25
kl. 13.15

att

socialnämndens sammanträde 2019-09-24 kl. 13.15 ändras till 2019-09-26
kl. 13.15

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

