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§ 317
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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§ 318
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om det aktuella läget inom
socialförvaltningens område.
Ordförande Agneta Björnström presenterar ett förslag på en ny rutin som ska gälla för
politikerbesök i socialförvaltningens verksamheter.
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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§ 319
Uppföljning av 2018 års handlingsplan för hållbar energi, socialförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

att

delge uppföljningen till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-18 från socialförvaltningen gällande 2018 års handlingsplan för
hållbar energi. Syftet med handlingsplanen är att öka medvetenheten om vikten av ett
systematiskt arbete för att främja ett energieffektivt tänkande i vardagen och minska
klimatpåverkande utsläpp i kommunen. Målet är att varje avdelning rutinmässigt vid
planering och genomförande av sin verksamhet ska väga in energieffektivitet och
klimatvänlighet.
Förvaltningen har under 2018 fortsatt sin utveckling och kompetens inom det tekniska
området. Förvaltningen använder fjärrmöten och fjärrutbildningar i stor utsträckning vilket
sparar både arbetstid och klimatpåverkan. Socialnämndens pappershantering har upphört i
och med att alla underlag skickas digitalt till ledamöterna. Nattkameror är upphandlade och
ska i verksamheterna sparas både på brukares och personalens tid samt klimatpåverkan. Ett
större arbete pågår med internkontroll och uppföljningssystem för drivmedel.
Socialförvaltningen föreslår
att

lägga uppföljningen till handlingarna

att

delge uppföljningen till kommunstyrelsen

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 320
Handlingsplan för hållbar energi 2020, socialförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att

återremittera ärendet i avvaktan på socialnämndens komplettering av ett
miljöpolitiskt mål

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-09-27 från socialförvaltningen av vilken framgår att syftet med
handlingsplanen är att öka medvetenheten om vikten av ett systematiskt arbete för att främja
ett energieffektivt tänkande i vardagen och minska klimatpåverkande utsläpp i kommunen.
Målet är att varje avdelning rutinmässigt vid planering och genomförande av sin verksamhet
ska väga in energieffektivitet och klimatvänlighet.
Socialförvaltningens handlingsplan för hållbar energi 2020 har sammanställts utifrån
tidigare handlingsplaner och områden som är relevanta för förvaltningens verksamheter.
Handlingsplanen gäller för socialförvaltningens samtliga verksamheter och uppföljning ska
ske i februari 2021. Då inga politiska mål är satta för 2020 finns inte längre något politiskt
mål i handlingsplanen, detta kan socialnämnden välja att lägga till vid behov.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-08 § 309, att anta socialförvaltningens handlingsplan för
hållbar energi för 2020, att lägga till ett eventuellt politisk mål gällande hållbar energi, att
delge uppföljningen till kommunstyrelsen.
Kvalitetsledare Jenny Lindberg föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

återremittera ärendet i avvaktan på socialnämndens komplettering av ett
miljöpolitiskt mål

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 321
Förstudie gällande ersättning av särskilda boenden för äldre som påverkas av
stadsomvandlingen - beslut om projektering
Socialnämnden beslutar
att

ersätta Fjällgården, Rosengården och Korttids med ett nytt särskilt boende för
äldre om 74-80 platser

att

upphandling av projektering och entreprenad sker med KBAB som byggherre
och framtida förvaltare

att

föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel för projektering och omställningskostnader samt investeringsmedel och driftsbudget för ett nytt boende

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-09-30 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har ett antal verksamheter som berörs av stadsomvandlingen de kommande
åren och ett antal fastigheter som man bedömer inte är resurs- eller ekonomisk effektiva att
ha kvar.
I förstudien för ett nytt särskilt boende för äldre utreds vilka boenden som berörs först och
vilka som eventuellt måste ersättas av andra skäl. Förstudien kommer fram till att
Fjällgården med totalt 24 platser berörs av stadsomvandlingen 2022-2024. Rosengården
med 32 platser har problem med byggnadsrelaterad ohälsa och är i behov av en totalrenovering. Förvaltningen har kommit fram till att boendet ej är effektivt i sin storlek och
utformning och att en totalrenovering med förlängt hyreskontrakt inte är i förvaltningens
intresse. Ett nytt särskilt boende bör därför byggas med plats för Fjällgårdens och
Rosengårdens brukare samt det antal korttidsplatser som socialnämnden nu skapar tillfälligt.
Socialnämndens boendeplan för 2019 visar också på ett ökat behov av boendeplatser i en
tioårsprognos. Förstudien visar att utifrån behov, organisation och effektivitet är 80 platser
en optimal storlek för ett nytt boende.
I förstudien har styrgruppen utvärderat olika entreprenads- och driftsformer samt respektive
påverkan på resurser, ekonomi och tidsperspektiv. Förvaltningen föreslår, också av resursoch tidsskäl, att KBAB blir upphandlande part och förvaltare av byggnaden.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-08 § 310, att ersätta Fjällgården, Rosengården och Korttids
med ett nytt särskilt boende för äldre om 74-80 platser, att upphandling av projektering och
entreprenad sker enligt ABT06 i samverkan, med KBAB som byggherre och framtida
förvaltare, att föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel för projektering och omställningskostnader samt investeringsmedel för ett nytt boende.
Kvalitetsledare Jenny Lindberg föredrar i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 321, forts.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ersätta Fjällgården, Rosengården och Korttids med ett nytt särskilt boende för
äldre om 74-80 platser

att

upphandling av projektering och entreprenad sker med KBAB som byggherre
och framtida förvaltare

att

föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel för projektering och omställningskostnader samt investeringsmedel och driftsbudget för ett nytt boende

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 322
Utredning angående biståndsbedömt trygghetsboende i Kiruna kommun
Socialnämnden beslutar
att

socialförvaltningen i nuläget inte går vidare med en förstudie angående
biståndsbedömt trygghetsboende

att

socialnämnden återtar sitt direktiv daterat socialnämnden 2019-01-22 § 34, om
att ta fram underlag för projektering av trygghetsboenden för äldre i samverkan
med KBAB

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-09-27 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har utrett behoven av ett biståndsbedömt trygghetsboende som en alternativ
boendeform i Kiruna kommun efter att Regering och Riksdag antog Prop. 2017/18:273
2018-11-07, vilket vann laga kraft 2019-04-02. Den ger kommunerna möjlighet att inrätta
biståndsbedömda trygghetsboende för äldre personer (över 70 år) som upplever oro och
otrygghet men inte har ett omvårdnadsbehov hela dygnet.
Socialförvaltningen har utrett lagrum, målgrupp, behov och biståndshandläggning inom
detta område och kommit fram till att olika mellanboendelösningar fattas i Kiruna kommun.
Inga bostadsbolag erbjuder idag seniorlägenheter (+65 år) utöver Thulegården och det finns
inga generella trygghetsbostäder (+70år med gemensamma aktiviteter). Efter omvärldsanalys ser förvaltningen att många kommuner inväntar prejudicerande fall i domstol
gällande biståndsbedömning kring vårdformen då risk för sanktionsavgifter föreligger om
antal beviljade ärenden överstiger utbudet. Socialstyrelsen eller Boverket har inte heller
utkommit med föreskrifter kring vårdformen varför det råder osäkerhet kring till exempel
brandskydd och tillgänglighetskrav. Socialförvaltningen tror att det finns en målgrupp för
dessa boenden men anser inte att förvaltningen skall förekomma marknaden i denna fråga
utan erbjuda sin kunskap till aktörer på bostadsmarknaden som önskar etablera ordinära
trygghetsboende i Kiruna kommun för försäljning eller uthyrning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-08 § 311, att socialförvaltningen i nuläget inte går vidare
med en förstudie angående biståndsbedömt trygghetsboende, att socialnämnden återtar sitt
direktiv daterat socialnämnden 2019-01-22, § 34, om att ta fram underlag för projektering av
trygghetsboenden för äldre i samverkan med KBAB.
Kvalitetsledare Jenny Lindberg föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 322, forts.
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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§ 323
Delgivning - Verksamhetsberättelse delår 2019
Socialnämnden beslutar
att

lägga verksamhetsberättelse delår 2019 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialförvaltningens verksamhetsberättelse delår 2019, vilken beskriver årets
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomiskt utfall samt framtid.
Socialförvaltningens nettokostnader för januari-augusti 2019, uppgår till 378 mnkr och
avvikelsen är -9,2 mnkr. Avdelningen som har störst avvikelse från budget är IFO-Myndighet
och administration där kostnader för utskrivna patienter, placeringar av barn och familj samt
försörjningsstöd står för de största posterna. Statistiken visar dock att kostnaderna för
försörjningsstöd inte längre stiger lika drastiskt som tidigare år. Även äldreomsorgen har
stort underskott, personalkostnader står för den största delen av ökningen, men en del av
kostnaderna beror på engångskostnader i och med Gläntans flytt. Prognosen för hela året
2019 är negativ men åtgärder för att minska underskottet är beslutade.
Avdelningschef IFO-Myndighet Ulrika Karlström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga verksamhetsberättelse delår 2019 till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 324
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Kommentarer till avvikelser är bland annat höga kostnader för övertidsersättning,
utskrivningsklara patienter, placeringar och försörjningsstöd IFO.
För att nå budget i balans 2020 ska bland annat följande åtgärder vidtas; översyn och
anpassning av äldreboendeplatser, anpassning av korttidsplatser och översyn av
hemtjänsten.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-08 § 308, att lägga redovisningen till handlingarna.
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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§ 325
Uppföljning sommar
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljning av sommaren till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist redovisar sommarens kostnader gällande övertider,
timlöner samt extra pass. Av redovisningen framgår bland annat att kostnaderna för övertid
har ökat med 52,2% i jämförelse med föregående år.
Socialförvaltningens avdelningschefer informerar om hur sommaren har fungerat på
respektive avdelning. Det har varit svårigheter att rekrytera vikarier vilket har föranlett till de
höga övertidskostnaderna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga uppföljning av sommaren till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 326
Information gällande beredskap i Östra kommundelen
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Sjuksköterskorna i den Östra kommundelen har tidigare haft beredskap på vardagar mellan
kl. 16.30-21.00 samt på helgerna kl. 07.00-21.00. Svårigheten till att rekrytera/bemanna
sjuksköterskor i Östra har lett till att förvaltningen från och med 2019-08-29 tagit bort
beredskapen. För att säkerställa patientsäkerheten under kvällar och helger hänvisas numera
baspersonalen att kontakta 1177 eller ambulans.
Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen Margareta Stålnacke och medicinskt
ansvarig sjuksköterska Maria Enback svarar på ledamöternas frågor kring ovanstående.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-09-26 § 283, att bjuda in avdelningschef hälso- och
sjukvårdsavdelningen (HSE) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till
socialnämnden för att ge information om beredskapen i Östra kommundelen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 327
Sammanträdesdagar för arbetsutskott och socialnämnd 2020
Socialnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdesdagar 2020 för socialnämndens arbetsutskott och
socialnämnd enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Föreligger upprättat förslag från socialförvaltningen gällande sammanträdesdagar 2020 för
socialnämndens arbetsutskott och socialnämnd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-10-08 § 312, att fastställa sammanträdesdagar 2020 för
socialnämndens arbetsutskott och socialnämnd enligt förslag.
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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§ 328
Beslut om köpstopp
Socialnämnden beslutar
att

införa köpstopp för socialförvaltningen att gälla tillsvidare.
Inköpsstoppet gäller alla inköp på driftssidan av varor och tjänster, resor och
konferenser, utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda varor
och tjänster där beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske
endast efter beslut av förvaltningschef.

Hantering av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-07 § 268, att införa köpstopp omedelbart för
kommunstyrelsens förvaltningar att gälla tillsvidare. Inköpsstoppet gäller alla inköp på
driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser, utom nödvändiga förbrukningsvaror
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, att kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, överförmyndarnämnden och socialnämnden tar liknande beslut i respektive nämnd.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

införa köpstopp för socialförvaltningen att gälla tillsvidare. Inköpsstoppet
gäller alla inköp på driftssidan av varor och tjänster, resor och konferenser,
utom nödvändiga förbrukningsvaror eller redan beställda varor och tjänster
där beställningen inte kan hävas. Avsteg från köpstoppet får ske endast efter
beslut av förvaltningschef

av

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

att

en risk och konsekvensanalys görs innan beslut fattas om köpstopp

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

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inget för dagen.
-------

Justerandes sign
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