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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 468 
 
 
Godkännande av dagordning 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: 

- Ersättare i arbetsutskottet 
- Gläntan 
- Färdtjänst 
- MBL 
- Kirunahälsans slutrapport gällande Gläntan 
- Uppföljning av projekt hemtjänstprojekt 
- Nytt äldreboende 
- Korttidsboende 
- Demensteam 
- Besök särskilt boende 
- Basala hygienrutiner 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att godkänna dagordningen. 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att I ärendet Övriga frågor bilägga frågan: 

- Ersättare i arbetsutskottet 
 
av Birgitta Stålnacke (C) 
 
att i ärendet Övriga frågor bilägga frågorna: 

- Gläntan 
- Färdtjänst 
- MBL 
- Kirunahälsans slutrapport gällande Gläntan 

 
av Mats Niemi (S) 
 
att i ärendet Övriga frågor bilägga frågorna: 

- Uppföljning av projekt hemtjänstprojekt 
- Nytt äldreboende 
- Korttidsboende 
- Demensteam 
- Besök särskilt boende 
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§ 468 forts 
 
 
av Reino Krank (S) 
 
att I ärendet Övriga frågor bilägga frågan: 

- Basala hygienrutiner 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkanden. 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Sanna Inga 
Poromaas (V) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden antar det. 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Birgitta Stålnackes 
(C) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden antar det. 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Mats Niemis (S) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden antar det. 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Reino Krank (S) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden antar det. 
 
_____
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§ 472  
 
 
Presentation - Hot, hat och våld mot förtroendevalda 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Säkerhetschef Jan Lundmark informerade om hot, hat och våld mot förtroendevalda. 
Jan har delgett ledamöter och ersättare broschyren ”Personlig säkerhet - Riktlinjer för 
förtroendevalda och tjänstemän i Kiruna kommun”. 
Jan poängterar att det är viktigt att skydda förtroendevalda från hot och våld för att kunna 
bibehålla våra demokratiska institutioner. 
Det har uttalats hot mot politiker i Kiruna kommun, Jan har varit inkopplad ett par gånger 
under de senaste åren? 
Jan sitter på kommunkansliet och kan även nås via telefon dygnet runt samt via e-post. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____ 
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§ 473 2020-431/706 
 
 
Omfördelning av internbudget socialförvaltningen 2020 
 
Socialnämndens beslut 
 
att omfördela internbudget till Rosengården med 3 500 tkr från buffert till Norra 

äldreomsorg avdelningen med 3 500 tkr. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Omföring av budget till rosengården på grund av kostnader för avslutande av hyresavtal för 
rosengården med 3500 tkr. 
I avtalet om avlutande av hyresavtalet för rosengården ingår ett engångsbelopp med 3500 
tkr. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialförvaltningens förslag bifalls 
 
av Mats Niemi (S) 
 
att socialnämnden avvaktar med överföringen tills den externa 

revisionsgranskningen har slutförts. 
 
Socialnämndens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Agneta Björnströms (C) yrkande. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
De som röstar enligt Agneta Björnströms (C) förslag röstar ja. 
De som röstar enligt Mats Niemis (S) förslag röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 4 ja-röster och 3 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista 
 
Mats Niemi (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Sanna Inga Poromaa (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon ska inkomma med 
en skriftlig reservation, när protokollet justeras har ingen skriftlig reservation inkommit. 
_____
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§ 474 
 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ekonomisk redovisning läggs till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-oktober 2020. 

 
• Ersättning för extra sjuklöner pga Covid 19 bokad på soc gemensamt därav stort plus 

på personal. 
• Extra kostnader för fastigheter 1500 tkr + 800 tkr +3500 tkr 
• Kostnader för Covid- 19 ansökt statliga medel med 13 mnkr 

 
Prognos -33 mnkr om inga större utbrott eller oväntade händelser sker ej medräknat 
ersättning för corona. Negativt även om ovanstående räknas bort -20 mnkr. Kan bli 
bättre om personalkostnaderna håller sig inom budget kommande månader men även 
sämre om sjukdomsutbrott i verksamheterna eller andra oväntade händelser 
Årsbudget inkluderar ändringar i kapitaltjänstkostnader samt överföring för 
planeringsdag. Buffert ligger på Soc gemensamt. Flytt från buffert fär att täcka extra 
Rosengården 3500 tkr. 
 

Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet förslag 
 
att ekonomisk redovisning läggs till handlingarna. 
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§ 474 forts 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att ekonomisk redovisning läggs till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 475 2020-414/709 
 
 
Pågående arbete gällande utökade former för hemmaplanslösningar 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag på 

genomförandet av en sammanhållande vårdkedja på hemmaplan i samband 
med missbruksbehandlingar. 

 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag på utökandet 

av stöd- och behandlingsinsatser för barn, unga och föräldrar. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det nuvarande stödet som erbjuds på hemmaplan vid missbruksproblematik ges främst via 
Öppenvårdens tre missbruksbehandlare varav en är alkohol- och drogterapeut och två är 
Case Managers (CM). Hos alkohol-och drogterapeuten genomgår man främst i samtalsform 
olika riktade individuellt anpassade behandlingar. Det genomsnittliga stödet genomförs med 
en intensitet á ca 1 timme/var eller varannan vecka under ca 6-12 månader. För att klara att 
genomföra denna behandlingsinsats krävs en relativt stabil vardag. CM riktar sitt stöd till 
personer med omfattande samsjuklighet i form av psykisk- och beroendeproblematik. Dessa 
personer har oftast uttömt många av samhällets insatser, genomgått flertalet 
behandlingshemsvistelser samt levt i långvarigt bidragsberoende. CM jobbar intensivt med 
några få brukare vid 2-3 träffar per vecka där fokus är att aktivera långsiktiga nödvändiga 
insatser för ett hållbart och värdigt leverne. Under 2019 genomfördes ca 50 
öppenvårdsinsatser riktade till missbruks- och beroendeproblematik. 
 
Socialsekreterarna på IFO MyA efterfrågar ett utökat praktiskt stöd på hemmaplan, främst 
riktat till unga vuxna som är i behov av långa behandlingshemsvistelser och därpå följande 
utslussningsperioder på annan ort. Ett mer omfattande stöd på hemmaplan bedöms kunna 
korta ner långa behandlingshemsvistelser och helt och hållet ersätta utslussning på annan 
ort.  För att tillmötesgå det efterfrågade stödet föreslås en utbyggnad av kommunens 
öppenvård riktad till personer med missbruk och beroende i form av en vårdkedja där fokus 
ligger på trygghet och sammanhang och där den röda tråden är bostad, sysselsättning och ett 
fungerande nätverk. 
 
Under hela processen föreslås öppenvården vara den verksamhet som tar helhetsgreppet 
kring individen, för att hålla inte bara behandlingsprocessen levande, utan även bostads-, 
nätverks- samt sysselsättningsprocessen. 
 
Resursbehov vid en tänkt uppbyggnad enligt ovan skulle kräva som minst ytterligare 5 
behandlare med flexibla arbetstider samt en fastighet/lokal där verksamheten kan bedrivas.  
 
För att erbjuda ett större utbud av insatser med god kvalitet krävs omfattande 
utbildningssatsningar på evidensbaserade stöd – och behandlingsmetoder. En viss 
kompetens finns idag, men flera metoder saknas och dessa är både utbildnings- och 
tidskrävande. För utökade insatser samt mer flexibelt stöd krävs utökning av antalet tjänster.  
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§ 475 forts. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag på 

genomförandet av en sammanhållande vårdkedja på hemmaplan i samband 
med missbruksbehandlingar. 

 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag på utökandet 

av stöd- och behandlingsinsatser för barn, unga och föräldrar. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) med bifall av Agneta Björnström (C) och Laila 

Rolfsdottir (FI) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Sanna Inga Poromaas (V) yrkande. 
_____
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§ 476 2020-116/730 
 
 
Uppföljning utskrivningsklara patienter (analys av orsak, verkan och åtgärder) 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Under perioden apr-okt 2020 har vi haft betalningsansvar för 94 dygn fördelat på 
14 brukare varav 2 brukare blivit kvar över månadsskarven och är noterad på två 
månader vilket ger det egentliga antalet brukare 12. Siffrorna baseras på faktisk 
fakturering av regionen avseende antalet debiterade dygn den månaden 
kostnaden uppstod.  
 
Nästan hela år 2020 har hittills präglats av Covid-19. Vi har haft högre andel sjuka 
bland både brukare och personal samt ändrade arbetssätt med ständiga 
uppföljningar och anpassningar, dels för att hantera uppdraget trots minskad 
personalstyrka och dels för att minska risken för smittspridning. I början befarade 
vi en ökning av kostnaderna för utskrivningsklara patienter men antalet 
debiterade dygn av regionen har minskat med 26 % jämfört med samma period 
2019 d.v.s. jan-okt. 
 
Verkställandet av två biståndshandläggare i ett kontor på lasarettet i Kiruna är 
inte verkställt då lokalfrågan inte är löst. Däremot, har vi kört igång med 
omorganiseringen av ärendefördelningen så att enbart två handläggare ansvarar 
för brukare inlagda på lasarettet.  
 
Samtliga biståndshandläggare har deltagit i en juridisk utbildning i handläggning, 
utredning, tillämpning av lagar och föreskrifter samt rätten till bistånd. Detta med 
syfte att få samsyn i våra beslut men även som kompetenshöjande åtgärd. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 477 2020-412/709 
 
 
Uppföljning försörjningsstöd (analys av orsak, verkan och åtgärder) 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har minskat om man jämför jan-sep 2020 med 
samma period 2019. Den totala minskningen i gruppen svenska hushåll är 143 st. vilket ger 
en minskning med 14 % och den totala minskningen i gruppen utomnordiska hushåll är 122 
st. vilket ger en minskning med 23 %. Däremot, har kostnaderna för försörjningsstödet ökat 
med 817 104 kr d.v.s. 7 %, när man jämför 2020 med samma period 2019. Orsaken till 
ökningen kan under årets början tillskrivas Arbetsförmedlingens ändrade arbetssätt med 
mindre satsningar på den målgrupp som uppbär försörjningsstöd.  
 
Även Covid-19 har påverkat försörjningsstödet men inte i så stor utsträckning som befarat 
från början. Vi har haft några sökanden som ansökt om bistånd pga. att de blivit uppsagda 
från sitt arbete och det är främst människor som arbetar inom hotell- och restaurang. 
Däremot, har färre erhållit sysselsättning under sommarmånaderna i år, vilket medfört att 
kostnaden för utbetalt försörjningsstöd under sommarmånaderna inte minskat lika mycket 
som det gjort tidigare år d.v.s. de som brukar ”försvinna” från försörjningsstödet under 
sommaren pga. sommarjobb och som sedan återvänder till hösten, var inte lika många. 
 
Integrationsteamet 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 har permanentats under 2020. Deras arbetsmetoder 
har bl.a. resulterat i att de bara under sommaren och hösten kunnat avsluta 19 ärenden där 7 
st. gått till arbete, 10 st. till egen försörjning med aktivitetsersättning eller 
etableringsersättning och 2 st. till studier med försörjning från CSN. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet förslag 
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 478 2020-413/700 
 
 
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 3-2020 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I statistikrapporten för kvartal 3-2020, har 18 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.  

- 1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS,  
- 3 ärenden avser kontaktperson enligt LSS,  
- 3 ärenden avser Socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL. 
- 11 ärenden avser Dagverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL  

 
Inget av ärendena rör barn. 
 
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 inte verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg. Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa beslut 
inom rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, möjlighet att ansöka om sanktionsavgifter 
genom Förvaltningsrätten. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
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 (C) yrkande. 
_____
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§ 479 2020-406/764 
 
 
Höjd riksnorm för barnfamiljer, december månad 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att under december månad 2020, höja riksnormen med 500 kr/barn vid beslut 

om försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet  omfattar barn under 18 
år. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
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. Verkligheten är en annan dvs. 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 80-90st. barn varvid den totala kostnaden blir ca 40 000 – 45 000kr. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att under december månad 2020, höja riksnormen med 500 kr/barn vid beslut 

om försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet  omfattar barn under 18 
år. 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialförvaltningens förslag bifalls. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 480 2020-411/700 
 
 
Tillgång till försäkringskassans e-tjänst SSBTEK 
 
Socialnämndens beslut 
 
att Socialchefen får i uppdrag att teckna avtal med försäkringskassan angående 

anslutning till myndighetstjänsten SSBTEK. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningen önskar få tillgång till E-tjänster för Myndigheter och samarbetspartner 
SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd) SSBTEK är en digital tjänst som bidrar 
till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. 
Kostnaden uppgår till 45 000 kr som en engångskostnad samt 1 400 kr i månaden. 
 
SSBTEK är en tjänst för att digital hämtning av uppgifter vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd. Tjänsten tillhandhålls via Försäkringskassan och innehåller information om 
förmåner och ersättningar mm från: 

- Arbetsförmedlingen 
- Arbetslöshetskassornas Samorganisation 
- CSN 
- FK 
- Migrationsverket 
- Pensionsmyndigheten 
- Skatteverket 
- Transportstyrelsen 

Tjänsten får endast användas för handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Tjänsten är en s.k. webbtjänst och användaren 
kan göra sina förfrågningar när som helst genom att trycka på en sökning i 
verksamhetssystemet i modulen: beräkning, utredning, insats, journal. Tjänsten är tillgänglig 
dygnet runt, vilket innebär att man kan få uppgifter även om de olika 
myndigheterna/organisationerna har stängt. I beräkningen kan användaren hämta de 
förmåner/ersättningar, som ska ingå för sökande och medsökande vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd.  
 
Tjänsten kan börja användas först när förvaltningen har fått anslutningsavtalet bekräftat från 
FK och när åtgärder som krävs enligt FK:s regelverk vidtagits. Trafiken av data mellan 
kommunen och Försäkringskassan sker via Internet. Kommunikationens säkerhet säkerställs 
med hjälp av att godkänd serverlegitimation (certifikat) installerats. 
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§ 480 forts. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att Socialchefen får i uppdrag att teckna avtal med försäkringskassan angående 

anslutning till myndighetstjänsten SSBTEK. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 481 2020-381/709 
 
 
Kompetenskrav för vård- och omsorgspersonal inom socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagna kompetenskrav för vård och omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
En av det största utmaningarna inom vård- och omsorg är att fortlöpande säkerställa rätt 
kompetens för att nå verksamhetens mål. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla rätt kompetens påverkar möjligheterna att kunna erbjuda medborgare den service 
och de tjänster som krävs. I takt med att allt fler lever längre, att stora pensionsavgångar 
väntar ökar rekryteringsbehoven. I rapporten Trender och prognoser 2017 bedömer 
Statistiska Centralbyrån(SCB) att behovet av arbetskraft inom äldreomsorgen kommer att 
öka med över 60 % (170 000 personer) fram till år 2035.  
En stor del av personal inom socialförvaltningens vård och omsorg bemannas av personal 
som inte har formell kompetens för uppdraget. 
För att säkerställa god kvalitet inom äldreomsorgen i Kiruna kommun föreslås lägsta 
kompetenskrav för att uppbära anställning bli: 

Undersköterska: 
Vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. Vuxenutbildning till undersköterska eller 
uppdragsutbildning med motsvarande inriktning. Eventuell uppdragsutbildning bör vara 
kompletterad med minst 3 års yrkeserfarenhet. 

Vårdbiträde: 
Vårdbiträdesutbildning med 3-5 års yrkeserfarenhet samt fastställd gymnasiebehörighet. 
Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva 
svenska i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att anta föreslagna kompetenskrav för vård och omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen. 
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§ 481 forts 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
av Mats Niemi (S) 
 
att texten ändras till: Vårdbiträdesutbildning alternativt 3-5 års yrkeserfarenhet 

samt fastställd gymnasiebehörighet. Tillräckliga kunskaper i svenska för att 
uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med 
socialstyrelsens allmänna råd. 

 
Socialnämndens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Agneta Björnströms (C) yrkande. 
 
Votering begärs och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning 
De som röstar enligt Agneta Björnströms (C) förslag röstar ja. 
De som röstar enligt Mats Niemis (S) förslag röstar nej. 
 
Voteringen utfaller med 4 ja-röster och 3 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista 
_____
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§ 482 2020-371/700 
 
 
Antagande av internkontrollplan 2021 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta internkontrollplan 2021. 
 
att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag på respektive område 

till nästa uppföljningstillfälle. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I december 2019 antog socialnämnden internkontrollplan 2020. Förslaget är att 
internkontrollplan 2021 ska behålla de sex områden som behandlats under 2020, det 
möjliggör att göra en stringent utvärdering av hur mätetalen korrelerar med de insatser som 
verksamheterna genomför. 

De sex områdena som internkontrollplanen berör är: 

• Rehabiliteringsprocesser 
• Kompetenskrav 
• Uppföljning av åtgärder vidtagna efter avslutad Lex Maria eller Lex Sarah-utredning 
• Genomförandeplaner 
• Beslutad och utförd brukartid hemtjänst 
• Inkomna orosanmälningar, andel inledda barnavårdsutredningar och utredningstid 

inom kommunens sociala barn- och ungdomsvård 
 

Det kan vara värt att överväga om internkontrollplanen ska kompletteras med två ytterligare 
områden, minoritetsspråksområdet och jämställdhetsområdet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att anta internkontrollplan 2021. 
 
att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag på respektive område 

till nästa uppföljningstillfälle. 
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§ 482 forts 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 483 2020-407/700 
 
 
Uppföljning av handlingsplan Minoritetsspråkslagstiftningen 
 
Socialnämndens beslut  
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen och skickar vidare den till 

kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
2019-01-01 började en revidering av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) att gälla. Den nya lagen ålägger kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt 
arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
 
Uppföljning av arbetet med 
nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Ja Nej Kommentarer 

Finns aktuell/årlig policy upprättad 
från kommunstyrelsen 

X  Antagen Kf 2013-09-23 
Senast reviderad: 
 Ks 2020-04-06  

Finns aktuell/årlig handlingsplan 
upprättad från kommunstyrelsen? 

 X Ingen handlingsplan upprättad 
på grund av resursbrist 

Finns aktuell/årlig handlingsplan 
upprättad från socialnämnden? 

 X På grund av Corona-situationen 
så har det inte genomförts 

Genomförs en årlig genomgång av 
policy, handlingsplan till berörda 
chefer inom förvaltningen? 

 X Rutin för socialförvaltningen 
har upprättats och delgetts till 
avdelningarna för vidare 
hantering ut till 
verksamheterna. 

Finns det en utsedd representant till 
samrådsmöten med minoriteterna? 

X   

Har socialnämnden antagit mål med 
inriktning mot 
minoritetspråklagstiftningen? 

 X  

Genomförs årlig uppföljning på mål 
och internkontroll på arbetet med 
minoritetsspråks lagstiftning? 

 X  

Övrig information X  En informations insats om 
minoritetslagstiftningen har 
genomförts med Nano Learning 
till samtlig personal inom 
kommunen. 
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§ 483 forts 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att socialnämnden har tagit del av uppföljningen och skickar vidare den till 

kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande 
_____
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§ 484 2020-184/710 
 
 
Uppdrag att starta en familjecentral 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningarna i 

uppdrag att samlokalisera öppenvårdsverksamheten och en öppen 
förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler på Kiruna Sjukhus. 

 
att förvaltningarna får i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning på 

en fullskalig familjecentral enligt tidigare utredning. 
 
att ärendet efter beslut lämnas till kommunstyrelse för vidare hantering 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger en motion från (KD) om att starta en familjecentral i två steg, först i gamla 
centrum och sedan i full skala i nya centrum. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-14 (§ 
108, 2019.00455) att starten skall samordnas med respektive förvaltning inom egen 
budgetram. De förvaltningar som berörs i första stadiet är socialnämnden och kultur- och 
utbildningsförvaltningen i samverkan med Regionens ungdomsmottagning och MVC/BVC. I 
en fullskalig familjecentral bör även elevhälsa, ungdomskonsulent, arbetsmarknadsenhet och 
integrationsenhet ingå.  
 
Socialförvaltningen har en pågående förfrågan till Regionen om hyra av en temporär lokal på 
Kiruna sjukhus som skulle möjliggöra för en samlokalisering av öppenvård och öppen 
förskola. En närmare samverkan mellan dessa verksamheter och regionens MVC/BVC och 
ungdomsmottagning skulle därmed kunna inledas. En processledare bör sedan utses med 
fokus på en fullskalig familjecentral i Nya Kiruna centrum. Förslaget bygger på att regionen 
ställer lokalerna till förfogande. 

En familjecentral är en generell mötesplats för föräldrar och barn som ska verka 
hälsofrämjande. En nationell sammanfattning visar att den vanligaste formen samlokaliserar 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Idag finns det någon typ av 
familjecentral i över 200 av Sveriges kommuner. Regeringen har hösten 2018 publicerat en 
ny strategi gällande föräldraskapsstöd där långtgående forskning och evidens kring både 
familjecentraler och öppen förskola finns inkluderade. Folkhälsoinstitutet har gjort 
socioekonomiska beräkningar som visar att en familjecentral sparar två kronor på sikt för 
varje krona man investerat, det är en social investering för att motverka utanförskap i 
samhället. Kiruna kommun har bedrivit utredningar och planerat en samverkan med 
regionen kring en familjecentral sedan 2014. Utredningarna visar att följande verksamheter 
bör samlokaliseras för att gynna både medborgare och professionella fullt ut; 
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§ 484 forts 
 
 

• Socialförvaltningens öppenvård 
• Kultur- och utbildningsförvaltningen öppen förskola (ny verksamhet) 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens elevhälsa 
• Arbetsmarknadsenhetens ungdomshandläggare 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens ungdomskonsulent 
• Regionens ungdomsmottagning (Kiruna hälsocentral) separat ingång 
• Regionens MVC/BV-verksamhet (Kiruna hälsocentral) 
• Kiruna kommuns familjerådgivning (separat ingång) 

 
Samtliga verksamheters lokaler berörs av stadsomvandlingen och flytt planeras just nu av 
flera verksamheter. Till exempel har ungdomens hus redan fått en plats i nya Kulturhuset och 
faller därmed ur den samlokalisering som planerades initialt. Förvaltningarna anser därför 
att det är av största vikt att planering av ett fullskaligt familjens hus inleds omgående för att 
ta tillvara på möjligheten att samlokalisera utan ökade driftskostnader och flera flyttar för 
respektive verksamhet.  
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningarna i 

uppdrag att samlokalisera öppenvårdsverksamheten och en öppen 
förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler på Kiruna Sjukhus.   

 
att förvaltningarna får i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning på 

en fullskalig familjecentral enligt tidigare utredning. 
 
att ärendet efter beslut lämnas till kommunstyrelse för vidare hantering 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 485 2020-415/701 
 
 
Val av ny ersättare i arbetsutskottet 
 
Socialnämndens beslutar 
 
att socialnämnden väljer Elisabeth Andersson (M) till ny ersättare efter Ulla 

Isaksson (SJVP) 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid socialnämnden 16:e juni meddelade Ulla Isaksson (SJVP) att hon avsäger sig sina 
politiska uppdrag. Kommunfullmäktige godkände Ullas avsägelser och valde Rauno Sirén 
(SJVP) till ny ledamot i socialnämnden. Då Ulla hade en ersättarplats i socialnämndens 
arbetsutskott behöver socialnämnden välja en ny ersättare i arbetsutskottet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att socialnämnden väljer en ny ersättare efter Ulla Isaksson (SJVP) 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Rauno Sirén (SJVP) 
 
att socialnämnden väljer Elisabeth Andersson (M) till ny ersättare efter Ulla 

Isaksson (SJVP) 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 486  
 
Information om hantering av ärende Budgetäskande - Drift 2021-2023 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att informationen läggs till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid föregående sammanträde väcktes en fråga om varför nämndens äskande om 10 mnkr inte 
medföljde till budgetförhandlingarna. 
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerade att orsaken är en kommunikationsmiss. 
Vidare var direktiven att man inte skulle äska medel men det ändrar inte faktumet att 
nämndens beslut skulle redovisats. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att informationen läggs till handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. 
_____
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§ 487 
 
 
Kurser och konferenser 
 
Agneta har bett att nämndsekreteraren skickar ut inbjudan till utbildningen ”SKRs nya 
rekryteringsprognos - hur demografins utveckling påverkar behoven av välfärdstjänster 
fram till 2029 till socialnämndens ledamöter och ersättare”. Ingen ersättning utgår för 
deltagande på utbildningen. 
_____
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§ 488  
 
 
Förvaltningschef och ordförande informerar 
 
Ordförande Agneta Björnström (C) 
 
Har inget att informera om. 
 
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist 
 
Verksamhetssystem 
Då det råder upphandlingssekretess kan inte informationen delges. 
 
Socialchefsnätverk 
Träffen behandlade bland annat digital ungdomsmottagning, tanken är att det ska vara 
komplement till de ungdomsmottagningar som finns i länet. Det kommer en app som startar 
under 2021. 
 
Region Norrbotten 
Det finns en fortsatt diskussion kring Regionens beslut att avtalet rörande hjälpmedel och 
förbrukningsmaterial ska sägas upp. Det pågår en dialog med regionen kring hur man ska 
kunna hantera detta, även på politisk nivå. 
 
SLG 
I SLG har det beslutats om införande av Office 365. Socialförvaltningen kommer behöva vara 
med i införandet vilket medför en kostnad motsvarande 800 tkr för socialförvaltningen. 
 
Länsdelssamverkan 
Norrbus som pågår inom fyrpartssamverkan, har pausats under 2020. 
 
Covid-19 
Regionen informerade om att smittotalen i länet är stegrande och problematisk. Pandemin 
accelererar framförallt i Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. Det ökar även i Kiruna men inte i 
samma mängd. 
 
Det finns gott om skyddsutrustning för närvarande, både i Kiruna och länet. 
_____
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§ 489 
 
 
Delgivningar november 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 
§ 118 Beräkningsunderlag till budget 2021-2023 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa befolkningssiffran i beräkningsunderlaget för budget 2021-2023 till 

22 600 för år 2021, till 22 650 för år 2022 och till 22 700 för år 2023 
att till budget 2021-2023 använda Sveriges kommuner och regioners cirkulär 

20:32 som beräkningsgrund för skatte- och statsbidragsintäkter vilket ger med 
ovanstående befolkningssiffra 
- budget för skatteintäkter inklusive slutavräkning till 1 378 817 tkr för år 

2021, 1 412 554 tkr för år 2022 och 1 438 379 tkr för år 2023 
- budget för generella statsbidrag till 138 444 tkr för år 2021, 145 118 tkr för 

år 2022 och 159 477 tkr för år 2023 
- budget för kommunal fastighetsavgift till 59 947 tkr för perioden 2021-

2023 
att till budgeten lägga in det generella bidraget för att dämpa effekterna efter 

pandemin, att använda underlag för 2021 vilket ger 15 518 tkr, kommer att 
revideras när befolkningssiffran revideras 2020-11-01 samt 7 582 tkr för år 
2022 

att därmed fastställa preliminära intäkter till 1 602 178 tkr för år 2021, 1 634 653 
tkr för år 2022 och 1 667 255 tkr för år 2023 

att till budget fastställa centrala finansposter till -95 952 tkr för år 2021, till -120 
693 tkr för år 2022 och till -141 479 tkr för år 2023 

att använda Sveriges kommuner och regioners rekommendation för 
arbetsgivaravgiften samt PO-pålägg 2021 vilken är 40,15 procent 

att använda Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:08 som 
beräkningsgrund för internräntan 2021 vilket är 1,25 procent enligt cirkulär 

att ändra överskottsmålet enligt god ekonomisk hushållning från 2 % till 1 % för 
år 2021, 1,25 % för år 2022 och 2 % för år 2023 

 
§ 122 Taxor och avgifter 2021, socialnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar 
att justera maxtaxan enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse, där den får utgöra 

en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (2 125 kr enligt prisbasbelopp 
2020) 

att fastställa omvårdnadsavgiften till en tjugondel av maxtaxan per påbörjad 
timme verklig tid hos brukare (106 kr per timme enligt prisbasbelopp 2020) 

att fastställa omvårdnadsavgiften för brukare på särskilt boende till maxtaxan 
med begränsning av brukarens avgiftsutrymme (2 125 kr 2019) 

att fastställa avgift för boende på korttidsplats i väntan på boende till 70 kr per 
dygn 
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§ 489 forts 
 
 
att debitera en egenavgift för hjälpmedelskostnader vid förskrivning av 

hjälpmedel motsvarande Regionens taxa 
att hälso-och sjukvårdskostnader fortsätter följa Regionens avgifter med 

undantaget att kommunen ej har någon avgiftsbefrielse för brukare på 85+ 
att debitera hemsjukvårdspatienter en avgift på 250 kr/mån 
att debitera hembesök i enlighet med Regionens avgifter 
att beräkna timtaxan för dödsbohandläggning på 0,80 % av prisbasbeloppet 
att sänka avgiften för besök hos familjerådgivare till 250 kr per besök, tidigare 

500 kr 
att priserna på SAVO, Hjampis fiket förblir oförändrade 
att priserna för Färdtjänstavgiften förblir oförändrade 
att höja avgifter för alkoholhandläggning med genomsnittet av KPI för perioden 

maj-april, detta ska gälla löpande 
att höja ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror både partihandel och 

detaljhandel till 7 000 kr/ansökan från tidigare 3 500kr/ansökan 
att införa en avgift vid anmälan om ändring av tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror både i partihandel och detaljhandel på 2 000 kr/anmälan 
att införa en avgift vid anmälan om försäljning av folköl, elektroniska cigaretter 

eller receptfria läkemedel på 500 kr/anmälan 
att höja övriga avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel med 

genomsnittet av KPI för perioden maj-april, detta ska gälla löpande 
att inte halvera kontrollavgiften vid försäljning av flera varor tobak, folköl samt 

receptfria läkemedel 
 
§ 127 Nämndernas och styrelsens driftbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens och miljö- och 

byggnämndens driftbudgetbehov med beaktande till handlingarna 
att fastställa kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 508 211 tkr för 

år 2021, 508 211 tkr för år 2022 och 508 211 tkr för år 2023 
att fastställa socialnämndens driftbudgetram till 563 547 tkr för år 2021, 563 547 

tkr för år 2022 och 563 547 tkr för år 2023 
att fastställa miljö- och byggnämndens driftbudgetram till 38 019 tkr för år 2021, 

38 019 tkr för år 2022 och 38 019 tkr för år 2023 
att tilläggsbudgetera överförmyndarnämndens driftbudget med 700 tkr för år 

2021, 700 tkr för år 2022 och 700 tkr för år 2023 
att fastställa överförmyndarnämndens driftbudgetram till 3 133 tkr för år 2021, 3 

133 tkr för år 2022 och 3 133 tkr för år 2023 
att tilläggsbudgetera kommunstyrelsens driftbudget för år 2021-2023 enligt 

nedan: 
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att  fastställa kommunstyrelsens driftbudgetram till 376 187 tkr för år 2021, 379 

404 tkr för år 2022 och 379 314 tkr år 2023 
att nämndernas och styrelsens driftbudgetram fastställs för år 2021 och 

flerårsplan 2022-2023 enligt nedan: 

 
 
§ 128 Nämndernas och styrelsens investeringsbudget 2021 samt flerårsplan 2022-2023 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa kommunstyrelsens investeringsbudget till 166 857 tkr för år 2021, 

172 775 tkr för år 2022, 163 650 tkr för år 2023. 
att bifalla objekt Nya hyllor Vittangi biblioteksfilial till kultur- och 

utbildningsnämnden med 150 tkr för år 2021 och därmed fastställa kultur- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget till 3 900 tkr för år 2021, 23 975 tkr 
för år 2022, 4 500 tkr för år 2023 

att fastställa miljö- och byggnämndens investeringsbudget till 1 530 tkr för år 
2021, 12 450 tkr för år 2022, 1 000 tkr för år 2023 

att fastställa socialnämndens investeringsbudget till 2 150 tkr för år 2021, 250 tkr 
för år 2022, 250 tkr för år 2023 

att fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 för 
nämnder och styrelse enligt föreslagna objektslistor 
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att fastställa investeringsramar för budgetår 2021 och flerårsplan 2022-2023 

enligt nedan: 

 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-05 
§ 253 Riktlinjer för löneförmån 67+, kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen beslutar 
att införa ett lönepåslag som kan erbjudas av lönesättande chef från de år 

medarbetaren fyller 67 år där förvaltningen bedömer att det finns behov av 
aktuell kompetens eller där man har särskilda skäl 

att lönepåslaget ska vara 3 000 kr/månad (heltidstjänst) för de medarbetare som 
erbjuds lönepåslaget 

att tillföra denna rutin i riktlinjerna för Lönepolicy med riktlinjer 
att kommunledningsförvaltningen årligen i januari rapporterar beviljade 

”löneförmån 67+” för föregående år till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kommunstyrelsen 2020-11-02 
§ 292 Ekonomisk rapport, nämnder och styrelse 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till nästkommande 

kommunstyrelsemöte återkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget 
i balans 

att i övrigt lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 
_____ 
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§ 490 
 
 
Övriga frågor 
 
Ersättare i arbetsutskottet 
Sanna Inga Poromaa (V) frågade vad som styr antalet ersättare i arbetsutskottet då 
oppositionen upplever att dem behöver ytterligare en ersättarplats. Nämndsekreteraren 
informerade att det framgår av socialnämndens reglemente och att det krävs att 
kommunfullmäktige ändrar reglementet för att det ska kunna förändras. 
 
Gläntan 
Birgitta Stålnacke (C) har pratat med MAS kring patientsäkerheten på Gläntan. 
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerade att man har påbörjat flygande kontroller. 
MAS bjuds in till nästa socialnämnd för att återkoppla hur det fungerar. 
 
Färdtjänst 
Birgitta Stålnacke (C) undrar när det är dags att få en djupare analys av färdtjänsten, det är 
av vikt att förvaltningen kollar upp med kommunledningen hur det fungerar. 
 
MBL 
Birgitta Stålnacke (C) frågar varför inte Vårdförbundet får veta vilka som sökt utlysta tjänster 
som sjuksköterska? 
Håkan påtalar att det alltid är MBL-förhandlingar innan nämnd., frågor som kan ha 
personalberöring tas upp. En återrekrytering av personal är ingen MBL fråga, däremot är det 
av god sed att man har med sig facket. 
 
Kirunahälsans slutrapport gällande Gläntan 
Birgitta Stålnacke (C) vill ta del av slutrapporten Kirunahälsan tagit fram rörande Gläntan. 
Ordförande ber nämndsekreteraren bjuda in Kirunahälsan till nämnden i december. 
 
Uppföljning av projekt hemtjänstprojekt 
Mats Niemi (S) har uppfattat att hemtjänstprojektet ska vara med i nämnden som en 
ståendepunkt, vilket inte delas av förvaltningschef. 
Mats undrar om det genomförts någon riskanalys kring projektet, förvaltningschefen påtalar 
att det inte har genomförts någon riskanalys då det anses vara arbetsledning, där det gäller 
att arbeta så effektivt som möjligt. 
 
Nytt äldreboende 
Mats Niemi (S) har uppfattat att ärendet om nytt äldreboende skulle informeras vid varje 
nämnd. Socialnämnden kommer behandla ärendet vid nästa socialnämnd. 
 
Korttidsboende 
Mats Niemi (S) undrar hur det går med processen rörande korttidsboendet. Hyresavtalet är 
inte påskrivet att kommunledningen. Man arbetar på att ta fram sex korttidsplatser 
ytterligare i väntan på en lösning. Kostnaderna för att få till ett korttidsboende på sjukhuset 
skulle vara små. 
 
Demensteam 
Mats Niemi (S) önskar att demensteamet bjuds in för att informera om sitt arbete. 
Nämndsekreteraren får i uppdrag att bjuda in demensteamet. 
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Besök särskilt boende 
Mats Niemi (S) lyfte att Mats Taaveniku (S) vill besöka ett särskilt boende, då det inte är 
lämpligt för närvarande ska nämnden återkoppla när Covid situationen har stabiliserats. 
 
Basala hygienrutiner 
Raino Krank (S) tog upp att det informerades kring hygienrutiner vid föregående nämnd. 
Raino har iakttagit att den informationen som gavs inte följs. Förvaltningschef Håkan 
Dahlqvist påtalade att den information som alla fått bland annat är att visa socialstyrelsens 
filmer om basal hygien. För att följa upp baskrav kring hygien har MAS och SAS påbörjat 
flygande besök i de olika verksamheterna. 
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