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§ 15
Presentation av och från nya ordförande
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har tagit del av presentationen.

Beskrivning av ärendet
Nya ordförande Anne Kotavuopio-Jatko (L) presenterar sig och berättar om de politiska mål
hon menar att socialförvaltningen bör eftersträva.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

socialnämnden har tagit del av presentationen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23

§ 16
Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslutar således
att

godkänna dagordningen

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

godkänna dagordningen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Presentation av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för år 2020
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har tagit del av presentationen.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Enback presenterade kvalitets- och
patiensberättelsen för år 2020, vilken är sammanställd av henne själv och socialt ansvarig
samordnare, Therese Starlind. Rapporten berör områden som verksamhetsmål, avvikelser,
synpunkter och klagomål. Den är framtagen med hjälp av granskningar av journaler,
kvalitetsregister, extern granskning samt internkontroller.
Mål 2020 var 100 % följsamhet till basal hygien, 85 % av våra brukare ska ha en aktuell
genomförandeplan och att avvikelserutinen ska vara känd och följas på alla enheter.
I presentationen framkommer att inte alla mål uppnåtts för 2020. På frågan om vad som
gjorts för att åtgärda avvikelserna svarar Maria Enback, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
att man infört egenkontroller och oanmälda kontroller på fjorton enheter. Man har även
genomfört observationsstudier samt ett egenkontrollsdokument upprättats.
Åtgärder gällande avvikelsehantering:
-

Internkontroll
Återkoppling till chefer
Utbildningsinsatser
Handledare vid behov
Uppdatera rutiner
Bättre samverkan mellan olika instanser

Då samtliga mål inte uppnåtts under 2020 föreslår socialchefen att avdelningschefer
tillsammans med enhetschefer bör samtala om brukarperspektivet för att säkerställa att
genomförandeplanerna genomförs.
Kritik har riktats då uppföljning av Lex Maria-ärenden inte genomförts av enhetschefer inom
den angivna tiden om fyra månader. Som åtgärd för att förhindra att det sker igen har man
upprättat en uppföljningsmall. Håkan Dahlqvist (socialchef) säger att det tydliggjorts att det
skall åtgärdas skyndsamt.
Endast en Lex Maria-anmälan har upprättats under perioden som verksamhetsberättelsen
berör och den gick inte vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) då den inte
ansågs vara av allvarlig karaktär.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts
Hantering av ärendet
Socialnämnden föreslår
att

redovisningen läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att
införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I direktiven framkommer att syfte med att
införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmande
för äldre personer som har hemtjänst och att öka tryggheten både för de äldre och deras
anhöriga. Med en fast omsorgskontakt kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den
enskildes behov och önskemål. Krav på en fast omsorgskontakt innebär att utföraren blir
skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt vilket kan bidra till en ökad kvalitet inom
äldreomsorgen. Syftet med införandet av fast omsorgskontakt är vidare att bidra med
lösningar på en bristfällig personalkontinuitet inom äldreomsorgen och att skapa
förutsättningar för enhetlighet i hela landet. Omsorgskontakten förväntas även kunna
bemöta kraven på ökad samordning mellan olika aktörer verksamma inom äldreomsorgen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

socialnämnden har inget att erinra.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Tillsynsplan 2021-2022
Socialnämndens beslutar således
att

anta tillsynsplan för år 2021 - 2022 avseende alkohol, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter/påfyllnings-behållare och receptfria läkemedel.

Beskrivning av ärendet
En kommun är enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) skyldig att upprätta en tillsynsplan.
Denna skall skickas till Länsstyrelsen. Förvaltningen har upprättat en tillsynsplan för
alkohol, folköl, tobak, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.
Tillsynsplanen beskriver vilken tillsyn som ska ske i form av inre, yttre och förebyggande
tillsyn samt hur ofta. Tillsynsplanen beskriver även hur ofta krögarträffar och utbildning i
”Ansvarsfull alkoholservering” ska hållas. Slutligen beskrivs hur ofta metoden kontrollköp
och tillsyn på särskilda boenden ska ske.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

anta tillsynsplan för år 2021 - 2022 avseende alkohol, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter/påfyllnings-behållare och receptfria läkemedel.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Fyllnadsval
Socialnämndens beslutar således
att

anta arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Föreligger avsägelse från Agneta Björnström avseende samtliga politiska uppdrag.
2019-01-08 valde socialnämnden Agneta Björnström till ordförande i socialnämndens
arbetsutskott, ordförande i socialnämndens budgetberedning, ledamot i KPR samt ledamot i
KHR. Då Agneta avsagt sig sina uppdrag krävs det ett fyllnadsval.
Arbetsutskottet förslår nämnden besluta
att
Anne Kotavuopio-Jatko (L) väljs till ny ordförande i socialnämndens
arbetsutskott efter Agneta Björnströms (C) avsägelse.
att
Anne Kotavuopio-Jatko (L) väljs till ny ordförande i socialnämndens
budgetberedning efter Agneta Björnströms (C) avsägelse.
att
Anne Kotavuopio-Jatko (L) väljs till ny ledamot i det kommunala
pensionärsrådet (KPR) efter Agneta Björnströms (C) avsägelse.
att
Anne Kotavuopio-Jatko (L) väljs till ny ledamot i kommunala handikapprådet
(KHR) efter Agneta Björnströms (C) avsägelse.
Yrkande och beslutsgång
Sanna Inga Poromaa (V) avstår från att rösta.
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att
_____

arbetsutskottets förslag bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Uppföljning av internkontrollplan 2020
Socialnämnden beslutar således
att

ärendet återremitteras med följande motivering:
Det saknas en riskmatris och verktyg för att kunna mäta resultaten. Eftersträva
att efterlikna Överförmyndanämndens internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden antog nya mål samt en internkontrollplan i december 2019. De områden som
omfattas av internkontrollplanen är:
1. Rehabiliteringsprocesser
2. Kompetenskrav
3. Uppföljning av åtgärder vidtagna efter avslutad Lex Maria eller Lex Sarah-utredning.
4. Genomförandeplaner
5. Beslutad och utförd brukartid hemtjänst
6. Inkomna orosanmälningar, andel inledda barnavårdsutredningar och utredningstid inom
kommunens sociala barn- och ungdomsvård
7. Minoritetsspråk (reviderat 2020)
8. Jämställdhet (reviderat 2020)
Uppföljningen visar att det finns förbättringspotential inom samtliga områden och tack vare
denna uppföljning har vi nu bastal att arbeta efter. Internkontrollplanen skall efter
uppföljning i nämnd arbetas med i samtliga verksamheter. Nästa uppföljning sker i augusti
2021.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att

socialnämnden lägger uppföljningen av internkontrollplanen till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
Av
att

Ann-Christin Lahti (C) med bifall från Elisabeth Fors (C)
ärendet återremitteras med följande motivering:
Det saknas en riskmatris och verktyg för att kunna mäta resultaten. Eftersträva
att efterlikna Överförmyndanämndens internkontrollplan.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Ann-Christin Lahtis yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Information om BRO-rapport på Gläntan
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
I jan 2017 inkom beställning - BRO till Kirunahälsan via Anne Kotavuopio-Jatko.
Majoriteten av medarbetare på boendet uppvisade sjukdomssymptom som de kunde koppla
till sin arbetsplats såsom huvudvärk, klåda i ögon, eksem och tungt att andas.
Arbetsgivaren, fastighetsförvaltaren och Kirunahälsan påbörjade tillsammans en BRO
process som pågick mellan åren 2017-2020 .
Processen innefattade:
- Medicinsk kartläggning av medarbetare och brukare samt åtgärder. Kirunahälsan
ansvarade för den medicinska kartläggningen samt var rådgivande till arbetsgivaren hur
BRO processen skulle fortlöpa.
- Teknisk kartläggning och åtgärder av byggnaden. Fastighetsförvaltaren KBAB ansvarade
för den tekniska kartläggningen.
- Styrgruppsmöten med berörda parter för diskussion av åtgärder, beslutsfattande och
leda processen framåt.
Resultatet visar att endast en individ hade BRO-symptom. Svårighetsgraden av symptomen
bedömdes som lätta och sammanfaller i låg grad med de symptom som kan ses i byggnader
med BRO problematik. Även tidssamband mellan symptom och vistelse i bygganden
bedömdes låg. Två individer har konkurrerande faktorer som kan påverka resultatet i måttlig
grad.
Nya medarbetare har inkluderats i kartläggningarna, då de inte påvisat BRO symptom är det
en indikation att åtgärderna som gjorts varit tillräckliga.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

informationen läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Information om prislappsbudgetering
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ny budget- och resursfördelningsmodellen med prislappar - presentationen handlar om en
ny budget- och resursfördelningsmodell. Presentationen nämner vikten av att budgetera med
kommunala medel och att hålla sig inom den årliga budgeten, istället för att förbruka
nästkommande års ekonomiska resurser i förtid.
Syftet med prislappsbudgetering är att förse deltagande kommuner med tekniska och
praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. Denna typ av budgetering resulterar i en
tydlig koppling mellan politik och verksamhet då alla större prioriteringar berörs av den
politik som bedrivs.
Modellens mål:
- Intäkterna styr
- Finansiella mål styr
- Genomsnittlig kvalité
- Objektiva tekniska ramar - prislappar och demografi
- Politisk styrning - starkt politiskt inflytande
Exempel på verksamheter med prislappar:
- Fritidshem
- Förskola,
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Ordinärt boende
- Särskilt boende.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

redovisningen läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Ekonomisk redovisning
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden har tagit del av presentationen.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ligger plus med cirka 74 000 kronor efter årets första månad. Hemtjänsten
har dock blivit mer kostsamt än planerat, vilket är en naturlig konsekvens efter situationen
med Covid-19.
Inga ändringar har tillkommit i attestreglementet bortsett från namnändringar.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

redovisningen läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Revidering av attestreglemente
Socialnämndens beslutar således
att

socialnämnden anta reviderat attestreglemente.

Beskrivning av ärendet
Attesträtt ges till den som har budgetansvar.
Det innebär att det normalt är chefen för respektive enhet som har huvudattest för
kostnadsstället. För projekt är det den som är budgetansvarig för projektet som har
attesträtt. Samma person får inte kontera och attestera samma faktura.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att

anta reviderat attestreglemente.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av
att

Elisabeth Fors (C)
anta reviderat attestreglemente.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Kurser och konferenser
Det finns inget att informera om.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar således
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Nytt projekt gällande hemtjänst och särskilt boende
Förvaltningschefen, Håkan Dahlqvist, berättar att hemtjänsten inte uppfattas som optimalt
organiserad. Ett nytt projekt som initierats är att separera på hemtjänst och särskilt boende,
så att vardera blir separata verksamhetsområden. Man har varit i dialog medförvaltningens
fackförbund, exempelvis Kommunal, som ställer sig positiva till detta nya upplägg. Det finns
dock en uppfattad samverkansoro då cheferna för ordinärt boende inte vill bli utplacerad som
chef för var sitt distrikt. Man vill ha en samverkan med övriga enhetschefer inom ordinärt
boende. Till nästa nämnd skall ett konkret förslag ha arbetats fram gällande den nya
organisationsmodellen.
Vaccination
Kommunen har kommit långt med vaccineringen ur ett brukarperspektiv. Samtliga inom
särskilt boende är fullvaccinerade. Inom hemsjukvården har man kommit långt. Alla övriga
brukare utöver de inom hemtjänsten samt övrig verksamhet är regionens ansvar. Ur ett
personalperspektiv är nu är 200 anställda fullvaccinerade. 160 personer inom personalen
utöver de 200 fullvaccinerade, har fått sin första spruta med vaccin. Kommunen ligger två
månader före regionens vaccinationsplan för personal.
Bårhusverksamhet
Socialförvaltningen har förhoppningar om att man skall kunna nå en överenskommelse med
regionen avseende centrala Kiruna. Man hoppas även kunna teckna avtal med
begravningsbyråer för transporttjänster.
Boendeplan
Boendeplanen som nämnden fattat beslut om, bearbetas med kommunledningen. Dock går
det inte fort då det inte finns samsyn om äldre demografins utveckling.
Diskussionen om att bygga äldreboende fortlöper.
Man har inte kommit framåt i frågan gällande korttidsboende. Dock förstår
kommunledningen syftet med att ha ett korttidsboende på sjukhuset, vilket bör betraktas
som ett framsteg. Det råder en prisfråga i förhandlingen med regionen om deras lokaler.
Gällande familjecentralen har man kommit en god bit in i förhandlingarna. Svar inväntas
från regionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts
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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§ 31
Övriga frågor
Fråga från Sanna Inga Poromaa (V): Vad finns för plan med de medlen från
statsbidraget som regeringen beslutat om (se delgivningsbilaga)?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Ingen handlingsplan har hunnit
upprättats än, men de skall givetvis användas till det som de är avsedda för. Nämnden
kommer att få ta del av en slutredovisning om vad de statliga bidragen gått till.
Fråga från Birgitta Stålnacke (C): Har det blivit bättre efter omorganisationen (gällande
Nina Stålnackes presentation vid föregående nämnd)? Blev det billigare? Kommer det att
omorganiseras framöver?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Ur ett ekonomiskt perspektiv sänker
omorganisationen äldreomsorgskostnaderna årligen. Korttidssjukfrånvaron har minskat
under år 2019. År 2020 steg den återigen, men det var förväntat i och med pandemin.
Fråga från Birgitta Stålnacke (C): De 11 LSS-ärenden som avser daglig verksamhet som
inte är verkställda på grund av platsbrist - vad beror det på?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Det finns inget svar på hur det kunnat
bli så, men det skall undersökas.
Fråga från Elisabeth Andersson (M): När man tackat nej till särskilt boende max antal
gånger som kommunen tillåter- varför får man fortfarande stå kvar på listan?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Man är fortfarande berättigad ett
särskilt boende om man har det behovet, trots att man tackat nej. Det kan finnas berättigade
anledning till att man tackat nej till ett visst boende. Smittorisken under pandemin är en
sådan anledning.
Fråga från Marianne Baas (S): Gällande uppsägningen av personal på Blomstergården i
Vittangi - varför går det inte att schemalägga bättre så att personalen blir nöjd och således
inte känner ett behov av att säga upp sig?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): I och med att vi måste effektivisera
verksamheten måste önskeschema läggas bakom. Om inte bemanningen överensstämmer
med arbetstagarnas arbetsscheman måste chefen gå in och styra så att brukarna kan få en
trygg bemanning året om. Utbildning i schemaläggning hade varit önskvärt.
Fråga från Sanna Inga Poromaa (V): Vidareutbildning av vårdbiträden - är det inte läge
att använda statsbidraget till utbildning för personal? Har förvaltningen sökt ekonomiskt
stöd?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Vi har ansökt om diverse medel man
kan ansöka om. Statliga äldreomsorgslyftet är något det satsas på.
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§ 31 forts
Fråga från Sanna Inga Poromaa (V): Hur många undersköterskor kommer vi att få ut
av det statliga äldreomsorgslyftet?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Vi måste validera de nuvarande
undersköterskorna för att kunna avgöra deras nuvarande kunskap för att i sin tur kunna
avgöra det.
Fråga från Sanna Inga Poromaa (V): Varför får inte de utvisningshotade killarna
(nyhetsartikel inom Norrbotten) med utbildning vidareutbilda sig för att sedan kunna få
anställning?
Svar från Håkan Dahlqvist (förvaltningschef): Det är en icke-fråga då en av dem
faktiskt fått en fast anställning. Målet är att rekrytera undersköterskor.
Fråga från Laila Rolfsdottir (FI): Vad säger lagen om LAS i ovanstående fall? Är LAS
starkare än beslutet?
Svar från Håkan Dahlqvis (förvaltningschef): Det är lagstiftat om
tillsvidareanställning efter att en individ arbetat en viss tid. LAS är starkare än beslutet.
_____
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§ 32
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga:
-

Utbetalning av medel
Revisionsrapport bisysslor
Föreskrift om deltagarbegränsning
Delegationsbeslut för KLF upphandling
Boendeplan 2021-2023
Länsstyrelsen i Norrbotten
Öppettider för restauranger
Fördelning av ersättning för ökade sjuklöner
Val av ersättare till Kommunala Handikapprådet
Hemställan om möjlighet till deltagande vid sammanträde på distans vid socialnämnden
Allmänna delgivningar

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors yrkande.
____
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