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§ 218
Bidragsansökningar från föreningar/organisationer
Socialnämnden beslutar således
att

bevilja 141 964 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el,
telefon och bredband m.m.

att

bevilja 60 324 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el

att

bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra

att

bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m.

att

bevilja FMN Norrbotten i Kiruna 15 000 kr

att

avslå ansökan från Salam förening i Kiruna

att

avslå ansökan från RSMH Kiruna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-05-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att ansökningar
om föreningsbidrag för perioden 2019-07-01 - 2020-06-30 har inkommit från 6 föreningar;
Kvinnojourgruppen i Kiruna, AA (Anonyma alkoholister), HSO i Kiruna (2 ansökningar),
Salam förening i Kiruna, RSMH Kiruna samt FMN Norrbotten.
För att godkännas som bidragsberättigad organisation skall föreningen fylla en viktig social
funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på en demokratisk
grund. Föreningen skall anses göra samhällsnytta och verka inom socialnämndens
prioriterade verksamhetsområden inom Kiruna kommun.
Bidrag beviljas endast för utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad direkt mot socialnämndens
prioriterade målgrupper. För att erhålla bidrag skall föreningen dessutom ha vald styrelse
samt antagna stadgar. Utifrån särskild ansökan beslutar socialnämnden om föreningen skall
bedömas vara bidragsberättigad. Socialnämnden kan i vissa fall, efter särskild prövning,
bevilja undantag från kraven på vald styrelse och stadgar om sammanslutningen i övrigt
uppfyller kraven.
Bidrag utgår för att främja utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad till den prioriterade
målgruppen. Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet – det vill
säga verksamhetsplanen - samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man nått ut till
den prioriterade målgruppen – det vill säga föregående års verksamhetsberättelse. Hänsyn
tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget täcker hela
lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet – direkt riktad mot
den prioriterade målgruppen – som bedrivs i lokalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218, forts.
Samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter i olika former bedöms som särskilt
positivt. Samverkan kring gemensam lokal bedöms som ett viktigt samverkansområde, där så
är möjligt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 190, att bevilja 141 964 kr till Kvinnojourgruppen i
Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon och bredband m.m, att bevilja 60 324 kr till AA
(anonyma alkoholister) för hyra och el, att bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra,
att bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m, att bevilja FMN Norrbotten i
Kiruna 15 000 kr, att avslå ansökan från Salam förening i Kiruna, att avslå ansökan från
RSMH Kiruna.
Handläggare Roger Fjällborg föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C) med bifall av Elisabeth Fors (C), Birgitta Stålnacke (C)
och Ulla Isaksson (SJVP)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

av

Mats Niemi (S) med bifall av Marianne Baas (S) och Laila Rolfsdottir (FI)

att

bevilja ansökan från Salam förening i Kiruna med 15 000kr

att

bevilja ansökan från RSMH Kiruna med 15 000kr

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mats Niemis m fl yrkande under
proposition och finner därvid att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning
De som röstar i enlighet med arbetsutskottets förslag röstar ja
De som röstar i enlighet med Mats Niemis m fl yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 4 ja-röster och 3 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
I övrigt beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

Sida
7

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-25

Sida
8

§ 220
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
T.f. förvaltningschef Ulrika Karlström 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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§ 221
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Därutöver redovisas budget och utfall för försörjningsstöd, barn- och ungdomsplaceringar
och missbruksplaceringar.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 186, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222
Uppdrag från kommunstyrelsen - att vidta åtgärder för att nå budget i balans
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att redovisa till socialnämnden i augusti vilka
åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans

Beskrivning av ärendet
Föreligger protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-20 § 127, av vilken framgår att
socialnämnden omedelbart vidtar åtgärder för att nå budget i balans och att de vidtagna
åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-02.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 187, att förvaltningen får i uppdrag att redovisa till
socialnämnden i augusti vilka åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans.
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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§ 223
Taxor och avgifter 2020
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

justera prislistan för SAVO:s verksamheter enligt KPI (2 %) och med ytterligare
justering efter verksamhetens behov

att

anta förslaget om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst.
Länstrafikens taxa för 2019 med ett påslag om 75 % och med en subvention
med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 % rabatt ges via rabattkort, vid
regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor

att

samtliga avgifter för alkoholhandläggningen höjs med 10%

att

avgifterna förblir oförändrade för handläggning av detaljhandel med tobak, detaljhandel
med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl och detaljhandel med
elektroniska cigaretter

att

avgiften förblir oförändrad för besök hos kommunens familjerådgivare

att

egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter följa landstingets
avgifter, med undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för
brukare på 85+

att

behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad

att

debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under
maximalt 14 dagar

att

omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan

att

maxtaxan utgöra en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

att

omsorgsavgiften för vård och omsorgsboende motsvaras av maxtaxan

att

höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och matlåda inom
ordinärt boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader

att

höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 2%

att

det för brukare som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende skall
tillkomma en kostnad för boendet med 70 kr per dygn

att

en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid
provisorisk dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223, forts.
Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-06-03 från socialförvaltningen av vilken framgår att
socialnämnden har att besluta om 2020 års taxor och avgifter. De taxor och avgifter som lyfts
upp för beslut är egenavgifterna för färdtjänsten, vård- och omsorgstaxorna, hemsjukvårdens
hälso- och sjukvård, taxa vid provisorisk dödsboförvaltning och begravningsåtgärder, prislista inom SAVO:s verksamheter, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, avgift för
hemgångsteam, alkoholhandläggningen, kunskapstest, avgift för detaljhandel med tobak,
avgift för detaljhandel med receptfria läkemedel, avgift för detaljhandel med folköl, avgift för
detaljhandel med elektroniska cigaretter, avgift för besök hos kommunens familjerådgivare
samt avgift för korttidsboenden.
Socialnämnden beslutade 2007-05-22 att taxor och avgifterna inom socialförvaltningens
verksamheter ska justeras i samma nivå som konsumentprisindex (inflationen). Det gällde
dock inte alkoholhandläggningen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-14 att anta
Länstrafikens taxa för bussresor med ett påslag om 75 %. Det beslutades även att en
subvention för färdtjänsten ska läggas till om 20 %. 2012-11-12 beslutades att ytterligare
subventionera färdtjänstavgiften med 20 %.
Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2019-06-11 § 172, att justera prislistan för SAVOS verksamheter
enligt KPI (2 %) och med ytterligare justering efter verksamhetens behov, att anta förslaget
om oförändrad beräkning av egenavgiften för färdtjänst. Länstrafikens taxa för 2019 med ett
påslag om 75 % och med en subvention med 2*20% på färdtjänsttaxan. Ytterligare 40 %
rabatt ges via rabattkort, vid regelbundna återkommande, ej nöjesrelaterade, resor, att
avgifterna förblir oförändrade för alkoholhandläggningen, handläggning av detaljhandel med
tobak, detaljhandel med receptfria läkemedel, detaljhandel med folköl, detaljhandel med
elektroniska cigaretter samt kunskapstest, att avgifterna förblir oförändrade för besök hos
kommunens familjerådgivare, att egenavgifterna för hemsjukvårdens hjälpmedel fortsätter
följa landstingets avgifter, med undantaget att kommunen inte har någon avgiftsbefrielse för
brukare på 85+, att behålla avgift för hemsjukvårdspatienter med 250 kr per månad, att
debitera en avgift med 300 kr för insatser utförda av hemgångsteam under maximalt 14
dagar, att omsorgsavgifter för hemtjänst är en tjugondel av maxtaxan, att maxtaxan utgöra en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, att omsorgsavgiften för vård och omsorgsboende
motsvaras av maxtaxan, att höja avgiften, enligt bilaga, för helkost inom särskilt boende och
matlåda inom ordinärt boende för att kunna täcka upp verksamhetens självkostnader, att
höja avgifterna för inköp och hushållstvätt med KPI 2%, att det för brukare som vistas på
korttidsboende i väntan på särskilt boende skall tillkomma en kostnad för boendet med 70 kr
per dygn, att en timtaxa beräknad på 0,80 % av prisbasbeloppet faktureras dödsboet vid
provisorisk dödsboförvaltning samt åtgärder vid begravning.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

samtliga avgifter för alkoholhandläggningen höjs med 10% med hänsyn till
indexökningen under de senaste fem åren

att

i övrigt bifalla budgetberedningens förslag

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224
Uppföljning gällande analys av orsak, verkan och åtgärder kring ökade
kostnader för försörjningsstöd
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-05-24 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av utgivet
försörjningsstöd för perioden 2019-01-01-2019-04-30, analys av orsak samt vidtagna
åtgärder.
Antalet hushåll som ansöker och erhåller försörjningsstöd har ökat stadigt sedan 2014.
Under perioden 2014-2018 har antalet aktualiseringar ökat från 1 048st till 2 384st,
antal ärenden har mer än fördubblats de senaste fem åren.
De vidtagna åtgärderna är bland annat att ett integrationsteam har byggts upp i slutet av
2018, ett internt projekt med befintliga medel. Syftet är att arbeta intensivt för att få ut våra
hushåll med utomnordisk bakgrund i egen försörjning och därmed minska kostnaderna för
försörjningsstödet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 191, att lägga uppföljningen till handlingarna.
Socialsekreterare Therese Spett-Palo 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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§ 225
Uppföljning gällande analys av orsak, verkan och åtgärder kring ökade
kostnader för utskrivningsklara patienter
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-05-23 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av
utskrivningsklara patienter som blir kvar på lasarettet under perioden 2019-01-012019-04-30 samt vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna.
De vidtagna åtgärderna är bland annat att i slutet av 2018 infördes nya rutiner och
prioriteringsordning för tilldelning av plats på korttidsboende och särskilt boende med syfte
att effektivisera och därmed kunna minska antalet dygn som faller inom kommunens
betalningsansvar.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 192, att lägga uppföljningen till handlingarna.
Socialsekreterare Therese Spett-Palo 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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§ 226
Budgetäskande - Drift 2020-2022
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till driftsäskande 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
driftsäskande 2020-2022, enligt nedan.

Äskanden – Drift (tkr)

2020

2021

2022

3 socialsekreterare barn- och familjegruppen,
individ- och familjeomsorgen myndighet

1 950

1 950

1 950

650

650

650

2 undersköterskor hemsjukvården

1 050

1 050

1 050

Korttidsverksamhet

9 000

9 000

9 000

Arbetskläder

1 200

1 200

1 200

Reparation och underhåll

2 000

2 000

2 000

350

350

1 mottagningshandläggare,
individ- och familjeomsorgen myndighet

Telefoner som matchar phonirolås

490

Larmtelefoner och tillbehör

350

Uppgradering av system

800

Förbrukningsinventarier

1 200

750

750

Hyror

1 500

1 500

1 500

20 190

18 450

18 450

Summa

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2019-06-11 § 170, att anta förslag till driftsäskande 2020-2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226, forts.
T.f. förvaltningschef Ulrika Karlström och controller Mari-Helen Lindström föredrar i
ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta förslag till driftsäskande 2020-2022

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227
Budgetäskande - Investering 2020-2022
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till investeringsäskande 2020-2022

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny presentation från socialförvaltningen av vilken framgår socialförvaltningens
investeringsäskande 2020-2022, enligt nedan.

Äskanden – Investering (tkr)

2020

Phonirolås

405

Summa

405

2021

2022

Hantering av ärendet
Budgetberedningen föreslår 2019-06-11 § 171, att anta förslag till investeringsäskande 20202022.
T.f. förvaltningschef Ulrika Karlström och controller Mari-Helen Lindström föredrar i
ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta förslag till investeringsäskande 2020-2022

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228
Utvärdering färdtjänst 2018
Socialnämnden beslutar
att

anta utvärderingen av färdtjänst 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen gällande utvärdering av färdtjänst 2018.
Från och med juli 2015 är det regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som har hand om
färdtjänst och sjukresor i Kiruna. Presentationen redogör bland annat antal resor per år,
antal samordnade resor, kostnad per år samt kostnad per resa.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-06-11 § 193, att lägga utvärderingen av färdtjänst till
handlingarna.
Verksamhetsstrateg Per-Erik Baas föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

anta utvärderingen av färdtjänst 2018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229
Extra socialnämnd i augusti
Socialnämnden beslutar
att

en extra socialnämnd kommer att hållas 2019-08-12 kl. 09.15

Beskrivning av ärendet
Det finns behov av att ha en extra socialnämnd i augusti.
Förslag är att en extra socialnämnd kommer att hållas 2019-08-12 kl. 09.15, med anledning
av uppdraget från kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att nå budget i balans.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

en extra socialnämnd kommer att hållas 2019-08-12 kl. 09.15

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
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