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NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

2022-02-22, kl. 
13:15-15:50 

NÄRVARANDE SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

LEDAMÖTER 

- Anne K-Jatko I § 18-32 

C Elisabeth Fors I 

C Birgitta Stålnacke I 

SJVP Rauno Sirén I 

S Mats Niemi I § 17-21 

S Marianne Baas I 

FI Laila Rolfsdottir I 

NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

NÄRVARANDE 

R= Röst-
berättigad 
ersättare 

SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

ERSÄTTARE 

C Ann-Christin Lahti - 

SJVP Martti Kivimäki I § 18-32 

M Elisabeth Andersson I 

KD Mattias Messner - 

V Sanna Inga Poromaa IR § 22-32 

SL Bertil Blind I 

S Waldemar Tapojärvi -
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§ 17

Information från Public Partner - Genomlysning av socialförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-19 § 123 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upphandla tjänsten för en genomlysning av socialförvaltningen avseende 
effektivitet, kostnader och kvalité.  

Public Partner har fått i uppdrag att genomföra genomlysning av socialförvaltningen. 
Torsten Sjöström och Fredrik Nornvall presenterar resultatet för socialnämndens ledamöter. 

Uppdragets frågeställningar: 
Kvantitativ analys (Kolada mm) 
1. Hur förhåller sig socialförvaltningens kostnader och effektivitet jämfört med nationen som
helhet?
2. Hur förhåller sig socialförvaltningens kvalitativa resultat i jämförelse med kommuner med
liknande förutsättningar?

Kvalitativ analys (dokumentstudier, intervjuer) 
1. Vilka är förvaltningens nuvarande styrkor och svagheter?
2. Hur ändamålsenlig är förvaltningens organisation och ledningsstruktur

Generell rekommendation för full effekt i socialförvaltningen – avgörande punkter: 

Öka attraktiviteten för att arbeta inom socialförvaltningen  
‒ Komplex fråga som finns på olika nivåer ställer krav på differentierade åtgärder. 
‒ Rekrytering och att bibehålla och utveckla medarbetarresurserna. 

Se över tillgången på administrativa resurser 
‒ Enhetschefers roll och arbetsmiljö. 
‒ Samspel med kommunledningskontoret. 

Återskapa tilliten i organisationen och utveckla rollspelet mellan politik och förvaltning  
‒ Det finns utrymme för att förstärka kulturen inom socialförvaltningen för att få full effekt 
   på förvaltningens arbete.  
‒ Det rör förhållandet inom förvaltningen men också relationen mellan 
   tjänstepersonsorganisationen och förtroendevalda. 
--------- 
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§ 18

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. En punkt 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. 
------- 
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§ 20

Delgivningar allmänna ärenden 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Följande ärendet har delgivits socialnämnden; 

- Avtal Jotibmodellen
- Avtal läkemedelsautomater, ordinärt boende
- Klagomål sjukresor
- Verksamhetsplan socialförvaltningen 2022

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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§ 21

Presentation av KPMG-rapport Framtidens äldreomsorg 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga rapporten till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger rapport från KPMG gällande Framtidens äldreomsorg. Föredragande i ärendet är 
representanter från KPMG Joakim Hackström-Larsson och Per Naartijärvi.  

KPMG har fått i uppdrag att genomföra en förstudie av äldreomsorgen i Kiruna kommun 
baserat på offentlig statistik. Förstudien syftar till att ge ett underlag för det fortsatta arbetet 
med att skapa en ekonomiskt effektiv och för medborgarna god och behovsstyrd äldreomsorg 
med hänsyn taget till stadsomvandlingsprocessen. Uppdraget syftar till att ge Kiruna 
kommun en förståelse för vilka delar som behöver ses över.  

KPMG har arbetat med förstudien genom analys av offentliga datakällor (SCB och Kolada). 
Analys har skett gentemot likvärdiga kommuner enligt SKR:s kommungruppsindelning samt 
i vissa frågor gentemot andra kommuner regionalt och nationellt. Förstudien har lagts upp 
genom att nuläget har analyserats och därefter har prognoser kopplats på för att kunna få en 
bild av framtidens utmaningar och hitta rätt fokusområden för framtiden 

Resultatet av den data som analyserats har en hög kostnad för äldreomsorgen i jämförelse 
med såväl likvärdiga kommun som riket i stort. Förstudien kan ses som en grund för ett 
fortsatt arbete för långsiktig kostnadskontroll samt ökad kvalitet samtidigt. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av       Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att     lägga rapporten till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 22

Kurser och konferenser 

Inget för dagen. 
------- 
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§ 23

Övriga frågor 

Birgitta Stålnacke (C) - Coronaläget 
Ställer frågan om hur Coronaläget ser ut på förvaltningen? 

Förvaltningschef Håkan informerar att Coronafallen har ökat framför allt på särskilt 
boende men det är få fall inom hemtjänsten.  
---------- 
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§ 24

Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4-2021 

Socialnämnden beslutar 

att statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-01-27 av vilken framgår att  
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 4-2021, har 12 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

• 5 ärenden avser kontaktperson enligt LSS

• 2 ärende avser särskilt boende för vuxna enligt LSS

• 3 ärenden avser särskilt boende enligt SoL.

• 1 ärende avser hjälp i hemmet enligt SoL

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-02-08 § 28, att statistikuppgifterna överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

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



KIRUNA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
SOCIALNÄMNDEN           2022-02-22          11 

Justerandes sign            Utdragsbestyrkande 

§ 25

Lägesrapport utskrivningsklara patienter – tomma lägenheter 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar att vid dagens sammanträde kan ingen 
lägesrapport gällande utskrivningsklara patienter redovisas. Förvaltningen har påbörjat 
arbetet med att ta fram en rapporteringsstruktur/mall avseende detta. Från och med 
nästkommande nämnd kommer redovisning att presenteras och vara en stående punkt på 
nämndens dagordning. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande. 
---------- 
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§ 26

Ekonomisk redovisning 

Socialnämnden beslutar 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Controller Mari-Helen Lindström presenterar kostnader för personal, lokaler och 
material/tjänster samt intäkter för januari 2022 i jämförelse med januari 2021. En 
ekonomisk redovisning med avvikelse mot budget kan inte presenteras vid dagens 
sammanträde på grund av att det inte finns någon beslutad internbudget.  

Resultat 2021 enligt tabell nedan. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-02-08 § 29 att lägga informationen till handlingarna. 
Information ges från controller Mari-Helen Lindström att ingen ekonomisk redovisning finns 
att presentera vid dagens sammanträde eftersom årsredovisning inte är klar än och att det 
inte finns någon beslutad internbudget.  

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 27

Revidering attestreglemente 

Socialnämnden beslutar 

att anta attestreglementes revideringar 

Beskrivning av ärendet 

I socialnämndens attestreglemente finns socialförvaltningens kostnadsställestruktur, 
rapportstruktur och sökbegrepp i ekonomisystemet Unit4 - Agresso.  

Förvaltningschef beslutar om ändringar under pågående år i nämndens beslut om attestanter 
enligt delegationsordningen. Controller för socialförvaltningen tillser att attestreglementet 
uppdateras löpande under kalenderåret efter förvaltningschefens beslut och tillser även att 
uppdateringar delges socialnämnden samt att aktuell version av attestreglementet publiceras 
på Kiruna kommuns intranät. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att anta attestreglementes revideringar 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 28

Internbudget 2022 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna fördelning av intern driftsbudget 2022 enligt tabell 

Beskrivning av ärendet 

Mari-Helen Lindström, controller, presenterar förslag till socialförvaltningens internbudget 
för 2022. Förvaltningen får en beslutad budgetram att fördela inom förvaltningen utifrån 
verksamhetens behov. Controller har tillsammans med förvaltningens chefer gått igenom 
behov och i de olika verksamheterna. Till grund ligger även socialnämndens beslut om 
bemanningsgrad på vård och omsorgsboende samt hemtjänstprojektet. I arbetet med 
budgeten har hänsyn tagits till ökade prisnivåer, särskilt mat och drivmedel. 

Förslag på fördelning av intern driftsbudget 2022 enligt nedan; 

Socialförvaltningen gemensam 23 681 266 

Hälso- och sjukvårdsavdelning 57 506 763 

IFO myndighet 94 045 201 

Hemstödsavdelningen 90 423 795 

Socialnämnden 1 246 133 

Socialomsorg 120 968 073 

Boendeavdelningen 142 734 787 

Distrikt östra äldreomsorg 57 506 763 

Buffert (inkl. lönerevision2022) 12 000 000 

Summa 600 549 000 

Beslutad budgetram för socialförvaltningen är 600 549 000 kr. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-02-08 § 30, att godkänna fördelning av intern driftsbudget 
2022 enligt tabell. 

Socialnämnden beslutar 2021-12-14 § 180, att bordlägga ärendet till socialnämnden i februari 
2022. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att godkänna fördelning av intern driftsbudget 2022 enligt tabell 
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§ 28, forts.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet (V) deltar ej i beslut på grund av den stora ekonomiska neddragningen inom 
äldreomsorgen. 

Socialdemokraterna (S) och Feministiskt initiativ (FI) avstår från att rösta avseende 
fördelning av internbudget, då budgeten för socialförvaltningen inte är tillräcklig för att klara 
verksamheten på ett bra sätt.  
------- 
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§ 29

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Socialnämnden beslutar 

att lägga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2021 till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger socialförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021. Syftet med 
kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, 
mål och resultat av arbetet med att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten.  

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren 
skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  

Mål för 2021  
100 % följsamhet till basal hygien, 85 % av våra brukare ska ha en aktuell genomförandeplan 
samt 85 % följsamhet till avvikelserutinen. Att upprätta rutin för demens och implementera 
den i förvaltningen samt uppdatera Nutritionspolicyn har också varit satta mål för 2021.  

Resultat 
Kännedom om genomförandeplaner har förbättrats jämfört med 2019. Målet om att 85 % av 
brukarna ska ha en aktuell genomförandeplan är inte uppnått ännu, men samtliga enheter 
har förbättrat sina resultat sedan 2020. Målet för följsamhet till basal hygien och klädregler 
är inte uppnått. Internkontroll och PPM har dock visat på förbättrade resultat jämfört med 
2020. Alla enheter uppger att de har kännedom om avvikelserutinen, däremot är målet 85 % 
följsamhet till rutin inte uppnått. Den främsta anledningen är att det brister i samverkan i 
utredning av avvikelser.   

Mål för 2022/2023  
Är fortsatt arbete med avvikelsehantering, demens samt kost, måltider och nutrition. 
Genomförandeplaner och basal hygien och klädregler bedöms inte längre vara prioriterade 
områden då resultaten förbättrats och en uppföljningsstruktur är framtagen och inarbetad. 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Therese Starlind och Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) Maria Jaakola föredrar i ärendet. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-02-02 § 31, att lägga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
2021 till handlingarna 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 
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§ 29, forts.

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2021 till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 30

Uppföljning internkontrollplan 2021 

Socialnämnden beslutar 

att uppföljning av internkontrollplan 2021 antas till nästkommande socialnämnd 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen har sammanställt en uppföljning av internkontrollplanen för 2021. På 
grund av att socialnämndens ledamöter inte hunnit tagit del av uppföljningen kommer 
punkten tas upp till nästkommande socialnämnd.  

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att uppföljning av internkontrollplan 2021 antas till nästkommande socialnämnd 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 31

Rapportering av statliga medel 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapportering av statliga medel till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Statligt bidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat bidrag till kommuner för aktiviteter som 
syftar till att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. Kiruna har rekvirerat medlet för att öka kvaliteten och 
minska ensamheten bland våra brukare. Socialförvaltningen har bland annat köpt in smart-
TV till gemensamhetsutrymmena till vård- och omsorgsboendena, inköp av markiser, 
utemöbler och parasoller för att möjliggöra utevistelse för brukarna och på så sätt öka 
kvaliteten. 

Statligt bidrag att minska visstidsanställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
om äldre. 

Socialförvaltningen har ansökt om att få ta del av prestationsbaserat medel i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunen vård och omsorg om äldre. Kraven var att minska 
visstidsanställda med minst fem procentenheter. Socialförvaltningen har minskat andelen 
visstidsanställda från 35% till 27% under perioden februari 2020-november 2021, en 
minskning med 9%. Kiruna kommun uppfyller därmed kraven för att rekvirera det statliga 
medlet. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-02-08 § 33, att lägga rapportering av statliga medel till 
handlingarna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande 
------- 
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§ 32

Förvaltningschef och ordförande informerar 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar: 

Mobilfria zoner: Förvaltningen har 220125 fått i uppdrag från socialnämnden att utreda 
möjligheten till mobilfria zoner på särskilt boende. En arbetsgrupp kommer att utses där 
även HR-avdelning kommer delta. 

Slumpmässiga drogkontroller: Frågan har lyfts upp till HR-avdelning och Kiruna kommun 
har tidigare utrett den frågan, förvaltningschef har efterfrågat utredningen. 

Färdtjänst: Kommunledningsförvaltningen kommer att utreda frågan om vem som ansvarar 
för attestering av färdtjänstfakturor och avtalsfrågor mm. 

Tomma lägenheter i Vittangi: Frågan har överlämnats till förvaltningens strateg Per 
Eriksson som tillsammans med KBAB kommer att se över möjligheten till annan användning 
av lägenheterna.   

Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko: 

Har inget att informera för dagen. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

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