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§1
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Beskrivning av ärendet
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som
ska tilläggas eller tas bort. Punkter på Övriga frågor tillkommer.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

godkänna dagordningen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Delgivningar allmänna ärenden
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Följande ärendet har delgivits socialnämnden;
-

Beslut kommunstyrelsen 2021-12-06 § 328 Redovisning av nominella arvodesbelopp
2022
Beslut kommunstyrelsen 2021-12-06 § 341 Boendeplan 2021-2023, socialnämnden,
delgivning
Tillståndsbevis Spis i Kiruna AB
Återkallelse av serveringstillstånd, Restaurang Malmia
Projektbeskrivning Äldre konsult inom särskilt boende

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------
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§5
Uppföljning ekonomiskt bistånd (analys av orsak, verkan och åtgärder)
Socialnämnden beslutar
att

lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse gällande analys av orsak, verkan och åtgärder kring kostnader för
ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som hittills beviljats försörjningsstöd under 2021 har
minskat om man jämför med 2020 under samma period. Kostnaden för utgivet ekonomiskt
bistånd under samma period ligger under 2020 års nivå. Även kostnaden för utgivet
ekonomiskt bistånd under samma period ligger under 2020 års nivå. Pandemiåret 2020
medförde fler aktuella hushåll från gruppen svenska hushåll samtidigt som andelen hushåll
minskade i gruppen övriga hushåll. Förvaltningen hade även ökade kostnader för ekonomiskt
bistånd under 2020 jämfört med åren innan.
Under 2021 fram till sista september detta år har förvaltningen fortsatt med restriktioner
gällande pandemin. Detta har inneburit att man inte har kunnat samverka fysiskt och i
samma utsträckning som hade varit önskvärt. Förvaltningen har anpassat sig digitalt, men
det ersätter inte fysiskt möte som är en viktig faktor i mötet med våra brukare och särskilt
med våra utomnordiska individer, då tolksamtal används.
Förvaltningen jobbar internt med förbättringar med handläggning av ekonomiskt bistånd.
Socialförvaltningens integrationsteam fortsätter att handlägga utomnordiska hushåll enligt
deras inarbetade metoder och samverkans koncept som visat sig vara givande. Samverkans
forum med arbetsmarknadsenheten fortgår kontinuerligt där man tillsammans följer upp
gemensamma ärenden och delger varandra aktuell information från respektive verksamhet.
Våld i nära relation har fortsatt att öka och ärenden har blivit mer komplexa som allt oftare
kräver omfattande stödinsatser av socialsekreterarna, ekonomiskt bistånd samt skyddat
boende.
Hantering av ärendet
Socialnämnden beslutar 2021-11-23 § 162, att bordlägga ärendet till socialnämnden i januari
2022 och bjuda in enhetschef IFO för att föredra i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga uppföljningen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Information – Nytt verksamhetssystem Combine
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

att

socialnämnden kontinuerligt får information om införandet av
verksamhetssystemet Combine

Beskrivning av ärendet
Jenny Lindberg, projektledare, informerar om att Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal för
nytt verksamhetssystem Combine för samtliga 14 kommuner i Norrbotten. Detta skapar
möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för
Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.
Licensen för dagens verksamhetssystem Procapita går ut vid årsskiftet och arbetet har
påbörjats med att ta fram tidsplan och arbeta fram en risk- och konsekvensbeskrivning för
socialförvaltningen.
Vidare framförs de risker som förvaltningen nu ser komma, framförallt ekonomiskt, i och
med att införandet kommer att försenas och Procapita måste förlängas.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-01-11 § 7, att lägga informationen till handlingarna, att
socialnämnden kontinuerligt får information om införandet av verksamhetssystemet
Combine.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga informationen till handlingarna

att

socialnämnden kontinuerligt får information om införandet av
verksamhetssystemet Combine

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Mari-Helen Lindström, controller, presenterar socialförvaltningens utfall. Sifforna är ej
riktigt fullständiga, varpå inget underlag har skickats ut till socialnämndens ledamöter.
Kostnaderna för barn/unga- missbruksplaceringar och utskrivningsklara patienter och
konsultkostnader på IFO är stora och avviker från budget.
Ekonomiska utfallet för 2021 är inte helt klart men prognosen kommer att bli ett
minusresultat.
Vidare förs diskussion gällande statliga integrationsmedel som tilldelas till Kiruna kommun
hur dessa fördelas mellan förvaltningarna. Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att fram
en fördelningsmodell för de generella integrationsmedlen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-01-11 § 8, att lägga informationen till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign
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§8
Information från socialförvaltningens Rehabteam
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

att

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig struktur/processflödesbeskrivning över hur man tillsammans med hemtjänst,
korttidsverksamhet och biståndsenhet ska arbeta ihop

Beskrivning av ärendet
Personal från hemrehabteamet deltar vid dagens sammanträde och presenterar statistik/
resultat från 2021. Mätområden som redovisas är hemtjänstinsatser med dubbelhjälp, från
korttidsplats till det egna hemmet, antal återinlämnade hjälpmedel samt kostnad/hyra per
månad och antal trapphissar som ej behövts monterats.
Många av brukarna som fått hjälp från rehabteamet har fått mindre behov av
hemtjänstinsatser och installation av trapphissar har minskat. Brukarna har fått en bättre
livskvalité.
Det fanns en planering från rehabteamet att påbörja träning med brukarna redan på
sjukhuset i väntan på korttidsplats men tyvärr så kom Corona emellan. Vidare ges
information om att det har underlättat att arbeta när brukarna är samlade på Fjällgården.
Diskussion förs hur man tillsammans med hemtjänst, korttidsverksamhet och biståndsenhet
ska arbeta för att nå ut till brukarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

lägga informationen till handlingarna

att

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig struktur/processflödesbeskrivning över hur man tillsammans med hemtjänst,
korttidsverksamhet och biståndsenhet ska arbeta ihop

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande.
----------

Justerandes sign
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Kurser och konferenser
Inget för dagen.
-------
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§ 10
Verksamhet/förvaltningsberättelse 2021
Socialnämnden beslutar
att

fastställa verksamhets/förvaltningsberättelse 2021 med vissa redaktionella
ändringar enligt följande; ändra hemgångsteam till hemrehabteam,
ekonomiska resultatet skrivs in samt en omskrivning av sista stycket under
rubriken sammanfattning till ekonomichefen

Beskrivning av ärendet
Föreligger förvaltning/verksamhetsberättelse 2021 för socialförvaltningen av vilken framgår
de händelser och mål/måluppfyllelse som präglat socialnämnden under föregående år.
Socialnämnden har haft stort fokus på beslut som underlättar förvaltningens förebyggande
arbete. För att kunna fatta strategiskt långsiktiga beslut om Kirunas framtida äldreomsorgen
har en genomlysning av förvaltningen initierats. För att kunna bo och verka i sitt hem så
länge som möjligt har nämnden beslutat att förstärka hemgångsteamet. En familjecentral är
inrättad i syfte att stärka barnfamiljers nätverk, erbjuda föräldrautbildningen samt
samordnar stödet till barnfamiljer. Hemmaplanslösningar, en sammanhållen vårdkedja på
hemmaplan gällande missbruksbehandlingar och utökat stöd för barn, unga och föräldrar är
beslutat.
Året har präglats av konsekvenserna av Covid-19. Tack vare vaccinationerna har arbetet
riktats mot att normalisera verksamheterna efter pandemin. Omfattande statliga
stimulansmedel i olika former har tillskjutits verksamheten. Utifrån dessa medel har
omfattande planeringsarbete genomförts för att utveckla verksamheten med exempelvis
kompetensutveckling, mötesplatser samt den fysiska miljön där verksamheter bedrivs.
Stadsomvandlingen påverkar oss i allt större omfattning. Under året har ytterligare ett
äldreboende, Fjällgården, stängts. Belastningen på hemsjukvården har ökat och trycket från
Regionen påverkar arbetssituationen. I och med arbete med ”Nära vård” så kommer mer
ansvar att läggas på kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har tillsammans med
Hälsocentralen påbörjat upprättande av ett Samverkansavtal.
I syfte att utveckla den kvalitativa kvalitetskontrollen har socialt ansvarig samordnare (SAS)
samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört omfattande granskningar och
utbildningar bland förvaltningens enheter.
Personalförsörjningen är för närvarande och de kommande åren den största utmaningen.
Konkurrensen om nyutbildad personal inom omvårdnad- och sociala sektorn är hård. De
utbildningssatsningar som är planerade kommer under en övergångstid medföra ytterligare
personalbehov vilket försvårar situationen. Konkurrensen om verksamhetslokaler är ett
annat område som skapar utmaningar, speciellt i samband med stadsflytten.
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§ 10, forts
Sammanfattning till ekonomichefen lyder efter revidering;
Effektiviseringarna inom äldreomsorgen har bidragit till positiv utveckling av ekonomin.
Tyvärr fortsätter underskotten att öka avseende placeringar av barn och unga. Omställning
av struktur för korttidsplatser de senast två åren har medfört att utskrivningsprocessen
försvårats. Det i sin tur innebär att ökade kostnaderna för utskrivningsklara påverkar
resultatet negativt. Resultatet för år 2021 uppgår till minus 9 mnkr.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

fastställa verksamhets/förvaltningsberättelse 2021 med vissa redaktionella
ändringar enligt följande; ändra hemgångsteam till hemrehabteam,
ekonomiska resultatet skrivs in samt en omskrivning av sista stycket under
rubriken sammanfattning till ekonomichefen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande.
----------

Justerandes sign
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§ 11
Årlig uppföljning gällande våld i nära relation
Socialnämnden beslutar
att

efter redaktionella ändringar lägga uppföljningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger uppföljning gällande våld i nära relation av vilken beskriver hur det interna och
externa arbetet kring våld i nära relation har sett ut under 2021.
Socialförvaltningen har byggt och fortsätter bygga upp en gedigen kompetens inom området
och har nu specialistkompetenser inom olika områden. Under Q4 2021 har
socialförvaltningen med hjälp av stadsbidrag anställt en medarbetare i frågor gällande våld i
nära relation som kommer att vara ett kunskapsstöd för chefer och övriga medarbetare på
förvaltningen i dessa frågor. Ett utbildningspaket kommer även att tas fram.
IFO-Myndighet och Administration har en relationsfridsgrupp som bland annat agerar som
rådgörande grupp till kollegor i frågor rörande våld i nära relation.
Arbetet under 2021 präglas mycket av Covid-19. Medarbetare på IFO-Myndighet och
Administration har fortsatt jobba mycket med Relationsfridslägenheter, dels förbättrat
rutinerna kring de lägenheter förvaltningen haft men också jobbat för att utökat antalet
lägenheter då en samlad bild visat att våld i nära relation ökat i Sverige och i Kiruna pga.
Covid-19 och socialdistansering.
Socialförvaltningen samverkar med polis/säkerhetspolisen kring målgruppen, och
förvaltningen har två representanter i relationsfridscentrum i Norrbotten, samt samverkar
med KBAB gällande boendelösningar för målgruppen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

efter redaktionella ändringar lägga uppföljningen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande.
_____
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§ 12
Stipendie – hemtjänstens dag
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden inrättar ett stipendium som årligen utdelas på hemtjänstens dag
27 januari, med ett belopp av 10 000 kr till enskild eller arbetsgrupp inom
hemtjänsten

att

utsedd stipendiat offentliggörs på hemtjänstens dag 27 januari

att

riktlinjer och bedömningsgrunder tas fram och fastställs

att

för år 2022 ska stipendiet utgå till Mia Pekkola och Monica Asplund som
arbetar inom socialförvaltningens rehabteam

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse daterad 2022-01-19 av vilken framgår att hemtjänsten är basen för den
äldrevård som bedrivs inom kommunerna. Det är ett viktigt arbete som har stor betydelse för
många äldre i vårt samhälle. Det möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt eget hem även
om hälsan börjar svikta. Detta har även stor betydelse för den enskildes självständighet och
möjligheten att forma sin framtid främst avseende boendeform men även förutsättningarna
för livet i stort.
Hemtjänstuppdraget är till synes ett enkelt uppdrag även om det är mångfasetterat och berör
många människor. Då varje uppdrag är unikt och varje brukares behov ska tillgodoses utifrån
individens önskemål blir det enkla mycket komplicerat. Lägg där till att alltmer
sjukvårdsinsatser utförs inom ramen för hemtjänsten som medför att uppdraget idag anses
som kvalificerat. För att särskilt belysa denna utveckling har riksdagen under år 2021
fastställt att titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Ambitionen är att alltmer av
den kommunala äldreomsorgen ska utföras av undersköterskor.
Syftet är att lyfta status och stoltheten inom hemtjänsten genom att specifikt lyfta fram
extraordinära insatser som skett under året. Särskilt ska tydlig individ eller grupputveckling
inom kompetens eller kvalité beaktas.
Ordförande informerar att för år 2022 ska stipendiet utgå till Mia Pekkola och Monica
Asplund som arbetar inom socialförvaltningens rehabteam.
Hantering av ärendet
Socialförvaltningen föreslår
att

socialnämnden inrättar ett stipendium som årligen utdelas på hemtjänstens dag
27 januari, med ett belopp av 10 000 kr till enskild eller arbetsgrupp inom
hemtjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-25

Sida
16

§ 12, forts
att

utsedd stipendiat offentliggörs på hemtjänstens dag 27 januari

att

riktlinjer och bedömningsgrunder tas fram och fastställs.

Arbetsutskottet föreslår 2022-01-11 § 9, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram strukturen
för stipendiet som ska presenteras till socialnämnden 2022-01-25.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

socialförvaltningens förslag bifalls

att

för år 2022 ska stipendiet utgå till Mia Pekkola och Monica Asplund som
arbetar inom socialförvaltningens rehabteam

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
-------

Justerandes sign
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§ 13
Tillgänglighet socialförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att

till nästkommande socialnämnd informera hur man arbetar vidare att öka
tillgängligheten

Beskrivning av ärendet
Frågan om tillgänglighet bland socialförvaltningens personal har lyfts vid socialnämndens
arbetsutskott 2022-01-11. Det har varit svårigheter att få tag på chefer och administrativ
personal inom förvaltningen.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om att det finns telefonlistor om vem som ska
ersätta vem vid chefers frånvaro och att det finns rutiner kring det. Frågan har tagits upp
med socialförvaltningens ledningsgrupp.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-01-11 § 10, att frågan lyfts upp med socialförvaltningens
ledningsgrupp.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

till nästkommande socialnämnd informera hur man arbetar vidare med
tillgängligheten

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande
-------

Justerandes sign
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§ 14
Mobilfria zoner på särskilt boende
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande nämnd informera hur långt
man kommit i arbetet med att upprätta en ny rutin gällande mobilfria zoner på
särskilt boende

Beskrivning av ärendet
Frågan om mobilfria zoner på särskilt boende har tagits upp vid socialnämndens
arbetsutskott. Förvaltningen får utreda frågan vidare och ta fram ett förslag på en rutin
gällande mobilfria zoner på särskilt boende.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar att uppskattningsvis kan rutinen vara
färdigställd i mars eller april.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2022-01-11 § 11, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag
på en rutin gällande mobilfria zoner på särskilt boende
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande nämnd informera hur långt
man kommit i arbetet med att upprätta en ny rutin gällande mobilfria zoner på
särskilt boende

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande
-------
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§ 15
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att till varje nämnd ge en lägesrapport på antal
utskrivningsklara patienter kontra antal tomma lägenheter

Beskrivning av ärendet
Anne Kotavuopio-Jatko (-) Utskrivningsklara patienter
Lyfter frågan att processen gällande utskrivningsklara patienter som ska skrivas ut från
sjukhus och vidare till korttidsboende inte har fungerat optimalt. Det har funnits tomma rum
för att kunna ta emot patienter/brukare, men har inte kunnat verkställas. Frågan ställs vem
som äger frågan och vem gör vad för att kunna ta emot brukare till korttidsplatser?
Birgitta Stålnacke (C) Corona och RKM
Ställer frågan om hur Coronaläget ser ut på förvaltningen?
Sjukresor fungerar inte optimalt, hur ser kommunens kravspecifikation och avtal ut med
RKM samt hur hanteras avvikelser som inkommer till RKM?
Förvaltningschef Håkan besvarar frågan om hur det ser ut på enheterna gällande Corona.
Vidare ges information om att det inte har varit några uppföljningsmöten med RKM det
senaste åren på grund av pandemin. Frågan måste lyftas vidare gällande
kravspecifikation, avtal och avvikelser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

förvaltningen får i uppdrag att till varje nämnd ge en lägesrapport på antal
utskrivningsklara patienter kontra antal tomma lägenheter

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande.
----------
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§ 16
Förvaltningschef och ordförande informerar
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist:
Informerar att han kommer att avsluta sin tjänst som förvaltningschef i slutet av februari.
Jeanette Rehnblom har utsetts till t.f. förvaltningschef under rekryteringsprocessen.
Tillfälliga avdelningschefer inom särskilt boende för äldre och hemtjänst kommer att utses i
och med att ordinarie kommer att sluta.
Förvaltningen har upprättat nya rutiner gällande Corona.
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko:
Har ingen information att ge vid dagens sammanträde.
---------
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