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§ 271
Information från personalkontoret
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Personalchef Ann-Sofie Reineström och personalkonsult Madeleine Björkman informerar om
vilka regler som gäller för utdrag ur belastningsregistret och slumpmässiga alkohol- och
drogtester för personal inom vård och omsorg.
Det finns inte stöd enligt lag att begära utdrag ur belastningsregistret för personal inom vård
och omsorg, personalkontoret inväntar Riksdagens pågående utredning gällande
Registerutdrag i arbetslivet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendationer är att inte använda sig av
slumpmässiga alkohol- och drogtester.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2019-08-27 § 249, att bjuda in personalkontoret till socialnämnden
under hösten för att ge information om vilka rutiner som gäller för drogtester och utdrag från
belastningsregistret.
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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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
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§ 273
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Håkan Dahlqvist ny förvaltningschef presenterar sig för nämnden. Därutöver informerar
förvaltningschefen om att det är köpstopp för kommunens samtliga förvaltningar enligt
beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23. Inköpsstoppet gäller för alla inköp
på driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser, utom nödvändiga förbrukningsvaror inom barnomsorg, skola och äldreomsorg eller redan beställda varor och tjänster där
beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter beslut av
förvaltningschef i samråd med nämndens/styrelsens presidium.
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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§ 274
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 1-2019
Socialnämnden beslutar
att

statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-14 från socialförvaltningen av vilken framgår att i
socialtjänstlagen 16 kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
28 § h, finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap
1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut samt om
det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. Nämnden skall vidare ange
vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom
rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom
Förvaltningsrätten.
I statistikrapporten för kvartal 1-2019, har 24 beslut rapporterats. Det innebär att
verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i
verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, fyra ärenden avser kontaktperson enligt LSS,
tre ärenden avser särskilt boende enligt LSS och ett ärende avser korttidsvistelse enligt LSS.
15 ärenden avser socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-09-03 § 261, att statistikrapporten överlämnas till
kommunfullmäktige
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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§ 275
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 2-2019
Socialnämnden beslutar
att

statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-21 från socialförvaltningen av vilken framgår att i
socialtjänstlagen 16 kap 6 h § samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
28 § h, finns reglerat att socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap
1 §, som inte kunnat verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut samt om
det varit avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. Nämnden skall vidare ange
vilken typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut inom
rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter genom
Förvaltningsrätten.
I statistikrapporten för kvartal 2-2019, har 30 beslut rapporterats. Det innebär att
verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i
verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, fem ärenden avser kontaktperson enligt LSS,
fyra ärenden avser särskilt boende enligt LSS och 20 ärenden avser socialtjänstlagen, särskilt
boende, enligt 4 kap 1 § SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-09-03 § 262, att statistikrapporten överlämnas till
kommunfullmäktige
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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§ 276
Information - Kirunafestivalen
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialsekreterare Annika Älvero och alkoholhandläggare Roger Fjällborg, informerar om
socialförvaltningens arbete vid Kirunafestivalen. Samverkan med polis, räddningstjänst,
sjukvård mm har fungerat mycket bra.
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

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-26

Sida
12

§ 277
Information gällande habiliteringsersättning (LSS)
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef social omsorg Irene Sikku och enhetschef dagligverksamhet Annika
Lindström informerar om habiliteringsersättning (LSS).
Arbetstagare inom daglig verksamhet (LSS) i Kiruna kommun erhåller en habiliteringsersättning som i dag är 5 kr per timme, ersättningen skiljer sig en del mellan olika kommuner
i landet. Arbetstagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsstöd eller sjukersättning
som betalas ut av Försäkringskassan, syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera
och motivera arbetstagarna till att medverka i daglig verksamhet enligt LSS.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabet Fors (C)

att

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 278
Halvårsrapport - Avvikelsehantering
Socialnämnden beslutar
att

lägga halvårsrapporten för avvikelsehantering till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger halvårsrapport för avvikelsehantering. Rapporten redovisar antal avvikelser från
kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg i jämförelse mellan januari-augusti 2018/
januari-augusti 2019, samt inkomna Lex Sarah-, Lex Maria-rapporter och klagomål under
samma period.
Ett egenkontrollsinstrument har upprättas på förvaltningen som innehåller 25 områden som
är både riktade till hälso- och sjukvård samt social omsorg, detta för att kunna kvalitetssäkra
förvaltningens verksamheter.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-09-03 § 264, att lägga halvårsrapporten för avvikelsehantering
till handlingarna
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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§ 279
Socialförvaltningens årliga uppföljning gällande våld i nära relation
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialförvaltningens uppföljning gällande våld i nära relation

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-31 § 45, att anta kommunövergripande
åtgärdsprogram gällande mäns våld mot kvinnor samt att årligen följa upp åtgärdsprogrammet.
Föreligger skrivelse 2019-08-28 från socialförvaltningen av vilken framgår vilka genomförda
aktiviteter som har genomförts på förvaltningen. Följande frågeställningar har besvarats;
Hur har det interna arbetet med personal sett ut? Hur har det externa arbetet sett ut? Vilka
har effekterna varit/vilka effekter förväntas?
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-09-03 § 263, att godkänna socialförvaltningens uppföljning
gällande våld i nära relation
Avdelningschef IFO-Myndighet Ulrika Karlström, 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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§ 280
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Därutöver redovisas budget och utfall för försörjningsstöd, barn- och ungdomsplaceringar
och missbruksplaceringar.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-09-03 § 260, 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

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-26

Sida
16

§ 281
Verksamhetsberättelse delår 2019
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att till nästa socialnämnd redovisa
verksamhetsberättelse för delår 2019

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef IFO-Myndighet Ulrika Karlström ger en kort muntlig information om årets
viktigaste händelser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

förvaltningen får i uppdrag att till nästa socialnämnd redovisa
verksamhetsberättelse för delår 2019

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 282
Återkoppling på åtgärder till ekonomi i balans
Socialnämnden beslutar
att

anta föreslagna åtgärder i syfte att nå ekonomi i balans för verksamhetsåret
2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-09-26 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har under augusti och september analyserat och kartlagt åtgärder som är
möjliga att vidta för att nå kostnadssänkningar under resterade del av verksamhetsåret.
Följande åtgärder föreslå vidtas:
Åtgärd

Besparing/år

Utfall 2019

Behov av beställning av vikarieuttag enligt dag 1-14
ses över innan beställning görs
Se över schablontiden i besluten*1

12 mnkr

3 mnkr

6 mnkr

1,5 mnkr

Revidera KPR reglemente

5 kkr

0 kkr

Se över nämndens temadagar

5 kkr

0 kkr

Översyn av förvaltningens bilpark

200 kkr

0 kkr

Vidta åtgärder gällande förhållandet: beslutad och
utförd tid inom hemtjänsten

Se punkt
schablontid

Hemtagning av extern tvätt

1,5 mnkr

0.375 mnkr

Summa

20,2 mnkr

4,9 mnkr

*1 Antagande utifrån nuvarande verksamhetskunskap

Socialförvaltningen föreslår
att

socialnämnden ställer sig bakom nedan föreslagna åtgärder i syfte att nå
ekonomi i balans för verksamhetsåret 2019.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-02 § 180, att socialnämnden får i uppdrag att vidta
ytterligare åtgärder för att nå budget i balans och att de ekonomiska
konsekvenserna blir tydliga vid nästa redovisning till kommunstyrelsen 2019-10-07.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 282, forts.
Socialnämnden beslutade 2019-08-12 § 231, att godkänna och lägga analys och åtgärder till
underskott 2019 till handlingarna, att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med
följande besparingsförslag; att behov och skiftlängd av vikarieuttag (1-14 dagar) ses över
innan beställning görs, att se över schablontiden i besluten, att revidera kommunala
pensionärsrådets reglemente, att se över nämndens temadagar, att gå igenom
socialförvaltningens bilpark samt att granska och vidta åtgärder gällande beslutadverkställd- utförd tid i hemtjänsten.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-20, § 127, att socialnämnden omedelbart vidtar
åtgärder för att nå budget i balans och att de vidtagna åtgärderna ska redovisas till
kommunstyrelsen 2019-09-02.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist och avdelningschef IFO-Myndighet Ulrika Karlström
föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
Noteras till protokoll att Sanna Inga Poromaa (V) motsäger sig beslutet då det saknas riskoch konsekvensanalys.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 283
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

bjuda in avdelningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSE) och medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) till socialnämnden för att ge information
om beredskapen i Östra kommundelen

Beskrivning av ärendet
Ulla Isaksson (SJVP) och Birgitta Stålnacke (C) ställer frågan angående problematiken
gällande beredskapen i Östra kommundelen.
Birgitta Stålnacke (C) informerar om att det är få anmälningar som inkommer till
Patientnämnden. Därutöver ställs frågan angående utvärderingen av färdtjänsten.
Ordförande informerar att det kommer att vara en dialog mellan kommunen och Regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som har ansvar för färdtjänst.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

bjuda in avdelningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSE) och medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) till socialnämnden för att ge information
om beredskapen i Östra kommundelen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

