KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-19
1 (20)

Plats och tid:

KS-Sessionssal kl. 13.15-16.20

Beslutande:

C
C
C
SJVP
S
S
FI

Agneta Björnström
Elisabeth Fors
Birgitta Stålnacke
Ulla Isaksson
Mats Niemi
Marianne Baas
Laila Rolfsdottir

ordförande
ordinarie
”
”
”
”
”

§ 369-386
§”
§”
§ 369-383
§ 369-386
§”
§”

C

Ann-Christin Lahti

M
V

Elisabeth Andersson
Sanna Inga Poromaa

ersättare
ordinarie
ersättare
”

§ 369-383
§ 384-386
§ 369-386
§”

Övriga deltagande:

Madeleine Vestling, insynspolitiker SD
Margareta Stålnacke, avd.chef HSE
Maria Enback, MAS
Filip Hartnor, enhetschef IFO
Mari-Helen Lindström, controller
Petra Töyrä, enhetschef IFO
Håkan Dahlqvist, förvaltningschef
Lotta Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera:

Birgitta Stålnacke (C), Laila Rolfsdottir (FI)

Justeringens plats
och tid:

Socialförvaltningen 191125 kl. 12.45
Paragrafer: Enskilda ärenden: § 370-374
Allmänna ärenden: §§ 369, 375-386

Sekreterare:

_________________________________________________
Lotta Engvall

Ordförande:

_________________________________________________
Agneta Björnström

Justerande:

_________________________________________________
Birgitta Stålnacke
/ Laila Rolfsdottir

______________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-19

Datum för anslags
uppsättande:

2019-

Förvaringsplats för
protokollet:

Socialförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande:
2019-

______________________________
Lotta Engvall

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-19

§ 375
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
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§ 376
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.
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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§ 377
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

att lägga redovisningen till handlingarna

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

Kommentarer till avvikelser är bland annat höga kostnader för placeringar inom för barnoch familjegruppen IFO, försörjningsstöd, utskrivningsklara patienter och Gläntans flytt.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 358, att lägga redovisningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 378

215/710
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Höjd riksnorm för barnfamiljer, december månad
Socialnämnden beslutar
att

under december månad 2019, höja riksnormen med 500 kr/barn vid beslut om
försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn under 18 år

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-24 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns
många barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. För dessa familjer finns det inte utrymme
för extra utgifter under julen. Riksnormen är uträknad utifrån tanken att försörjningsstödet
skall utgöra en tillfällig inkomst, det finns många barnfamiljer som är beroende av
kompletterande försörjningsstöd under längre tid. I många fall rör det sig om flera år. Detta
innebär i praktiken att de lever på den lägsta inkomsten man kan ha i dagens samhälle och
har därmed inget utrymme för extra utgifter som julen kan innebära.
Mot bakgrund av detta samt med beaktande av barnperspektivet och likställighetsprincipen
2 kap 2 § kommunallagen, föreslår förvaltningen att riksnormen under december månad
höjs, för alla barn under 18 år, med 500 kr/barn. Överslagsräkning visar att det rör sig om
mellan ca 80st. barn varvid den totala kostnaden blir ca 40 000kr.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 357, att under december månad 2019, höja riksnormen
med 500 kr/barn vid beslut om försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn
under 18 år
Enhetschef IFO Petra Töyrä föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 379

217/730
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Analys av orsak, verkan och åtgärder kring kostnader för utskrivningsklara
patienter
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-14 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av
utskrivningsklara patienter som blir kvar på lasarettet under perioden maj-september 2019
samt vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna.
Analysen visar att både antalet brukare som blir kvar på lasarettet och antalet dygn med
betalningsansvar har minskat i jämförelse mellan maj-september 2018/2019. I december
2018 fattades beslut om att tillfälligt införa nya rutiner och en ändrad prioriteringsordning
för tilldelning av plats på korttidsboende och särskilt boende. Syftet är att effektivisera och
minska antalet dygn med betalningsansvar. Förvaltningen arbetar aktivt med att vidta
ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.
Enhetschef IFO Petra Töyrä föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 360, att lägga uppföljningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 380

218/710
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Analys av orsak, verkan och åtgärder kring höga kostnader för
försörjningsstöd
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-14 från socialförvaltningen av vilken framgår analys av utgivet
försörjningsstöd för perioden januari-september 2019 samt analys av orsak och vidtagna
åtgärder. Kostnaderna och antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har minskat i
jämförelse mellan januari-september 2018/2019.
I slutet av 2018 startades Integrationsteamet som tog över all handläggning av
försörjningsstöd för utomnordiska hushåll med syfte att arbeta intensivt och heltäckande för
att stötta och hjälpa individerna ut i egen försörjning och till ett självständigt liv.
Enhetschef IFO Petra Töyrä föredrar i ärendet.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 361, att lägga uppföljningen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 381

219/730
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Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 3-2019
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-18 från socialförvaltningen av vilken framgår 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 3-2019, 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, fem ärenden
avser särskilt boende enligt LSS och 14 ärenden avser särskilt boende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL).
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 362, att statistikuppgifterna överlämnas till
kommunfullmäktige.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 382

186/700
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Remissvar gällande policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk
Socialnämnden beslutar
att

anta remissvaret som sitt eget

att

remissvaret översänds till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger missiv 2019-09-17 från kommunkontoret av vilken framgår att förslag till ny
policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk har skickats ut på remiss till samtliga
nämnder. Remissvaren ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2019-12-02.
I socialförvaltningens remissvar 2019-10-31 framkommer att det inte finns något att tillägga
till förslaget för ny policy för nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 363, att anta remissvaret som sitt eget, att remissvaret
översänds till kommunstyrelsen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 383

220/700
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Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämnden beslutar
att

anta föreslagna ändringar i delegationsordningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-10-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att
socialnämndens delegationsordning har setts över och reviderats i sin helhet, dels utifrån
behov som förvaltningen har uppmärksammat samt på grund av ändrad lagstiftning. Nya
beslutspunkter har lagts till och vissa slagits samman eller helt utgått.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-05 § 364, att anta förvaltningens föreslagna ändringar i
delegationsordningen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-19

Sida
18

§ 384
Förändring av ledning och styrning i hemtjänsten
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilken framgår att en översyn av
hemtjänsten kommer att genomföras i ett förändringsprojekt.
Kiruna kommun har höga kostnader för hemtjänsten oavsett om man jämför med samtliga
kommuner i Sverige eller kommunerna i Norrbotten. Kiruna är Sveriges största kommun
med bitvis långa avstånd mellan hemtjänsttagarna, de stora avstånden är väl kända. Något
som är mindre känt är att Kiruna har en väldigt hög tätortsfaktor. Tillgänglig statistik pekar
på att medarbetarnas direkta brukartid/ arbetad tid (utförd tid) ligger på ca 40 % vilket anses
vara väldigt låg. Ett riktvärde bland kommuner uppskattas till 65 %.
Målet med projektet är att säkerställa att Kiruna kommun har en hemtjänst som
kostnadsmässigt återfinns bland medelkommunerna i Koladas mätning ”Kostnad hemtjänst
Kr/inv 80+” innan år 2021 utgång. Syftet med projektarbetet är att ta fram och implementera
en ny styrningsmodell som bygger på ett fastställt timpris och resursfördelning utifrån utförd
tid. Styrningsmodellen ska vara enkel att förstå och skapa incitament att utveckla
personalplaneringen som säkerställer att målet med 65 % utförd tid nås.
Projektet ska pågå från november 2019 till november 2020.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist föredrar i ärendet.
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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§ 385
Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande kontroll av
tillstånd för konsulentstödda familjehemsverksamheter, dnr 8.5-38081/2019-1
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet till IVO som sitt eget

att

yttrandet översänds till IVO

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från socialförvaltningen av vilken framgår att 2019-10-21 inkommer en
begäran från IVO, där socialnämnden ska besvara på frågor gällande hur socialnämnden
använder sig av konsulentstödd familjehemsverksamhet samt om dessa har tillstånd från
IVO.
IVO granskar samtliga 44 kommuner inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och
Västernorrlands län.
I socialnämndens yttrande framkommer att Kiruna kommun använder sig i dagsläget utav
fem olika konsulentstödda familjehemsverksamheter varav samtliga föreslår familjehem och
jourhem samt ger stöd och handledning till aktuella familjehem och jourhem. Samtliga fem
har tillstånd från IVO och gällande rutin för tillståndskontroll har förtydligats så att
familjehemssekreteraren dokumenterar vilket datum tillståndskontrollen har genomförts på.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-11-19 § 368, att anta yttrandet till IVO som sitt eget, att
yttrandet översänds till IVO.
Enhetschef IFO Filip Hartnor 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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§ 386
Övriga frågor
Inget för dagen.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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