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§ 359
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

att

Övriga frågor kompletteras med en fråga om Särskilt boende Gläntan.

Yrkande och beslutsgång
av

Agneta Björnström (C)

att

socialnämnden godkänner dagordningen.

av

Reino Krank (S)

att

Övriga frågor kompletteras med en fråga om Särskilt boende Gläntan.

Ordförande konstaterar att endast Agneta Björnströms (C) förslag föreligger.
Ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Reino Kranks (S) tilläggsyrkande och
finner att socialnämnden antar det.
-------
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§ 360
Träff med revisorerna
Socialnämnden beslutar
att

diskussionen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Nedläggning av Rosengården
- Hur ser nämnden på beslutet att lägger ner Rosengården? Är nämnden trygg med
processen som varit?
Agneta Björnström (C)
Kirunahälsan påtalade att det fanns byggnadsrelaterad ohälsa. En intern utredning gällande
brukarna påvisade samma sak.
I december fattades beslutet att lägga ner boendet, det fanns inte ett ifrågasättande kring att
det skulle läggas ner, däremot fanns det olika åsikter rörande hur snabbt det skulle göras.
Det tecknades en överenskommelse där man beslutade hur man ska lämna fastigheten och i
vilket skick. Det har påbörjats ett arbete med att förbereda korttids i Regionens lokaler.
Fråga från Agneta Björnström (C) till revisionen:
Fullmäktige gav er i uppdrag att undersöka om beslutet har gjorts på rätt grunder, då
förvaltningsrätten redan bekräftat att socialnämnden har gjort rätt, anser revisionen att det
en granskning skulle kunna särskilja sig från förvaltningsrättens resultat?
Ordförande revisionen påtalar att man är tveksamma till att utföra granskningen.
Birgitta Stålnacke (C)
Det fanns olika uppfattningar mellan fastighetsägaren och socialförvaltningen huruvida
huset är sjukt eller inte. Då det fanns symptom på byggnadsrelaterad ohälsa hos brukarna
och det är brukarnas hälsa vi arbetar för så var beslutet rätt.
Laila Rolfsdottir (FI)
Huset var utdömt, utifrån den information som nämnden fick var det nödvändigt att lägga
ner boendet och lämna lokalerna, det fanns inte något att diskutera.
Elisabeth Andersson (M)
Att huset är sjukt har varit välkänt i flera år, förr eller senare måste man ta ett beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 360 forts
Verksamhetsplan
- Har nämnden följt den verksamhetsplan som upprättats?
Agneta Björnström (C)
Pandemin har omöjliggjort att strikt följa verksamhetsplanen, som nämnd har vi anammat
ett agilt arbetssätt. Vi har haft överseende med att ekonomi och mål inte är tillfyllest.
Exempelvis har 0,85 projektet pausats på grund av de påfrestningarna som pandemin
innebar.
Pandemin
1. Har ni fått tilläggsbudgeteringar för att hantera pandemin? Har statens Covid-pengar
kommit?
2. Känner nämnden sig trygga med de delegationsbeslut som fattats och hur
hanteringen fungerar?
3. Hur ser det ut just nu?
4. Hur har verksamheterna påverkats?
5. Vad är viktigaste erfarenheten som kommunen tar med sig inför potentiella nya
pandemier eller kriser?
6. Pausade förändringsarbeten, 0,85. Vad är det viktigaste förändringsarbeten som nu
startar upp igen?
7. En granskning som gjort av revisorerna är digitaliseringsarbetet. Märks
digitaliseringen av på något vis? Finns det resurser som kan svara upp mot de
digitaliseringstryck som finns?
Agneta Björnström (C)
1. Kommunfullmäktige har inte tilläggsbudgeterat. Att pandemin leder till ett
minusresultat har diskuterats och den politiska ledningen har visat förståelse för det.
Kostnader som tillkommande på grund av pandemin märks för att kommunen kunna
återsöka medel, det som går att återsöka har sökts. Den sämsta prognosen ligger på
ungefär -30 mnkr med nuvarande kostnader samt ingen ersättning från staten.
Budgeten var i balans innan pandemin slog till.
2. Det fanns en stor oro och ett behov av större informationsinsatser för nämnden. Ett
sätt att nå ut till nämnden hur pandemin utvecklar sig var att rapportera via ett
veckobrev. Med tätare information kunde man stävja oron.
3. Ingen konstaterad smitta, det finns en misstänkt inom hemtjänst.
Serologitester har genomförts på ett boende samt att det ska göras på personalen.
4. När det gäller biståndsansökningar har det minskat något under pandemin, det finns
även brukare som avsagt sitt stöd, dessa har dock börjat komma tillbaka.
Korttidsboendet har omvandlats till sjuplatser som är utspridda. Växelboende har
inte erbjudits under pandemin för att inte riskera att viruset ska få fäste.
5. Man behöver ta personalens oro på allvar, det är viktigt att fortsätta att utveckla
hanteringen vid kriser, tex skulle det vara bra att i ett tidigare skede starta ett Covidteam.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 360 forts
6. 0,85 scheman med undantag för utbrott av Covid, vinterkräksjuka och
säsongsinfluensa. Ett hemtjänstprojekt för att öka effektiviteten i arbetet.
Utbildningsnivå på personalen är låg och ett arbete för att öka.
7. Det behövs mer digitalisering. Nattkameror och medicinrobotar har påbörjats redan
innan pandemin. För nämnden har det inte funnits möjlighet att hålla digitala
sammanträden.
Birgitta Stålnacke (C)
5. Det finns många bra rutiner, det gäller att få verksamheterna att följa dessa i högre
grad. Pandemin kan ha blivit en ögonöppnare när det gäller att följa rutiner.
Ann-Christin Lahti (C)
5. Det finns en systematisk hantering av basal hygien. Det finns nya lärmiljöer och
rutiner och det är bra att vi medvetandegör det, det är av betydelse i varje fråga.
Jeanette Renblom
7. Det finns många tekniska lösningar, käpphästen är mognaden att använda sig av
tekniken. Pandemin har ökat trycket på digitala lösningar, ex. vid en del
vårdplanering och liknande.
Yrkande och beslutsgång
av

Agneta Björnström (C)

att

diskussionen läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 362
Delgivningar allmänna ärenden
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Ärendestatistik Bostadsanpassning
För perioden: 2020-01-01- 2020-07-31
Antal registrerade ärenden totalt: 90 stycken
Antal beslutade ärenden totalt, bifall: 55 stycken
Utbetalningar totalt: 1 027 816 kr
Kommunstyrelsen 2020-08-31
§ 161
Motion, Starta upp en familjecentral
Kommunstyrelsen beslutar således
att
under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen samordnas
uppstartandet med respektive förvaltning inom egen budgetram
Kommunstyrelsen föreslår således
att
motionen bifalles
§ 187

Slutdokument, Granskning av barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med
Kiruna kommuns socialtjänst och skola, kommunens revisorer
Kommunstyrelsen beslutar således
att
lägga slutdokument Granskning av barn- och ungdomspsykiatrins samverkan
med Kiruna kommuns socialtjänst och skola lägga till handlingarna med
hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens yttrande
§ 194
Ekonomisk rapport 2020, nämnder och styrelse
Kommunstyrelsen beslutar således
att
lägga kultur- och utbildningsnämndens och miljö- och byggnämndens
redovisning till handlingar
att
ge kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att till nästa
kommunstyrelsemöte redovisa åtgärder, i linje med den politiska majoritetens
prioriteringar, för att nå budget i balans
§ 213
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutar således
att
punkten 3.6.11 ”Avge remissyttrande i bygglovsärende” utgår i
kommunstyrelsens delegationsordning
Yrkande och beslutsgång
av

Agneta Björnström (C)

att
lägga delgivningarna till handlingarna
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
-------
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§ 363
Höjning av stipendium för avgångselever på Vård- och omsorgsprogrammet på
Hjalmar Lundbohmsskolan
Socialnämnden beslutar
att

elev med högst medelbetyg på vård- och omsorgsprogrammet läsår 3, tilldelas
5 000 kr i stipendium.

att

om flera elever uppnår lika höga medelbetyg delas summan lika mellan dessa.

att

beslutet innebär att tidigare stipendium upphör.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att utdela stipendium till elev med bästa betyg
på vård- och omsorgsprogrammet. Då det inte skett någon uppräkning över tid på
stipendiesumman fattas ett nytt beslut som bättre kan sporra eleverna att prestera över tid.
arbetsutskottets förslag
att
elev med högst medelbetyg på vård- och omsorgsprogrammet läsår 3, tilldelas 5
000 kr i stipendium.
att
beslutet innebär att tidigare stipendium upphör.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

av

Ann-Christin Lahti (C) med bifall från Marianne Baas (S)

att

om flera elever uppnår lika höga medelbetyg delas summan lika mellan dessa.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
Ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Ann-Christin Lahtis tilläggsyrkande
och finner att socialnämnden antar det.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 364
Besvarande av remiss ”Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård” (SOU 2020:36)
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden som företrädare för Kiruna Kommun ställer sig bakom bifogat remissvar på
SOU 2020:36
Beskrivning av ärendet
Kiruna kommun har utsetts till remisskommun avseende ett betänkande om ett nationellt
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Arbetsutskottet föreslår:
att

Socialnämnden som företrädare för Kiruna Kommun ställer sig bakom bifogat
remissvar på SOU 2020:36

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 365
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 2-2020
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
I statistikrapporten för kvartal 2-2020, har 13 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 särskilt boende enligt LSS.
- 6 ärenden avser Socialtjänstlagen, särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL.
I Socialtjänstlagen 16 kap 6 h § samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28
§ h, finns reglerat att Socialnämnden till kommunfullmäktige skall lämna en statistikrapport
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt LSS 9 § samt SoL 4 kap 1 §, som inte
kunnat verkställas inom tre månader från dagen för respektive beslut samt om det varit
avbrott i tre månader eller mer, i ett redan fattat beslut. Nämnden skall vidare ange vilken
typ av insatser dessa beslut gäller, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Beslut som ej verkställts inom tre månader skall varje kvartal rapporteras till 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.
arbetsutskottets förslag
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 366
Information från Kirunas kvinnojour
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kvinnojouren och Tjejjouren Ester-Blenda informerade om sina verksamheter.
Det patriarkala förtryck som mäns våld mot kvinnor innebär, är ett samhällsproblem.
Kvinnojouren stöttar kvinnor som blivit utsatta, det finns möjlighet att vara anonym. Stödet
kan ges stöd till utsatta och anhöriga. Dom hjälper, peppar och försöker stärka. Det finns
möjlighet till stödsamtal, hjälpa till i kontakt med polisen, sjukvården och migrationsverket. I
det skyddade boendet stöttas den utsatta att hjälpa sig själv till ett liv fritt från våld.
Tjejjouren Ester-Blenda startade åttonde mars i år, målgrupp är tjejer i Kiruna, 12-25 år.
Tjejjouren ska verka förebyggande mot våld och för att stärka tjejerna. Det finns en chatt som
har öppet mellan 19-21, det går att skriva anonymt.
Det anordnas ”Tjejhäng” en gång i månaden och det planeras för aktiviteter på lov och helger.
Under pandemin har antalet som är i kontakt med jourerna minskat, det ser likadant ut i hela
Sverige, när familjen är samlad minskar kontakten, det är svårare att kunna söka kontakt
med jourerna när den som utsätter en för våld är närvarande.
Kvinnojouren har för närvarande en anställd via medel från socialstyrelsen. Det saknas
ideella krafter dagtid. Det finns en förhoppning att kunna teckna ett idéburet offentligt
partnerskap med kommunen, vilket är ett sätt för den ideella sektorn att samverka med
myndigheter.
Förslaget till föreningsstöd räcker inte för det som föreningarna planerar att göra.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-08-13 § 309, att informationen läggs till handlingarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 367
Halvårsrapport avvikelser
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
MAS och SAS informerade om antalet avvikelser för första halvåret 2020 med jämförelse mot
halvåret 2018-2019. Det finns misstanke om att minskade avvikelser beror på
underrapportering beroende av pandemin. Kan bero på att det är många andra frågor som
prioriterats, utbildningar rörande avvikelser har fallit ifrån på grund av pandemin.
2018 var Lex Sarah anmälningar högre då man inte avvikelserapporterade. I förhållande till
2019 har antalet ökat. Tre stycken är av allvarlig grad och är inrapporterade till IVO.
Lex Maria var tre stycken 2018, 2019 var det fem, 2020 (2020-08-31 var noll) har tre
startats.
Arbetsutskottets förslag:
att

informationen läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 368
Självskattning basal hygien
Socialnämnden beslutar
att

det årligen görs uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner genom
egenkontrollsdokumentet.

att

kvalitetsombuden på enheterna ansvarar för att självskattningar görs 4 ggr/år.

att

stickprovskontroller (av att basala hygienrutiner följs) görs av MAS som
återkopplar resultat till ansvarig avdelningschef och enhetschef.

Beskrivning av ärendet
Rutinen för självskattning tillkom i juni 2020 i syfte att säkerställa och följa upp att samtlig
personal som arbetar i verksamheten följer de basala hygienrutiner som finns.
Samtliga verksamheter på socialförvaltningen (utom IFO MyA) har fått i uppdrag att
genomföra självskattningar.
Självskattning ska göras av all personal dagligen efter avslutat arbetsskift. Enhetschef har
sedan sammanställt resultaten och redovisat antal avvikelser.
Verksamhetens förslag för att säkerställa att basala hygienrutiner följs är att:
 Det årligen görs uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner genom
egenkontrollsdokumentet.
 Kvalitetsombuden på enheterna ansvarar för att självskattningar görs 4 ggr/år.
 Stickprovskontroller (av att basala hygienrutiner följs) görs av MAS som återkopplar
resultat till ansvarig avdelningschef och enhetschef.
arbetsutskottet föreslår:
att
det årligen görs uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner genom
egenkontrollsdokumentet.
att

kvalitetsombuden på enheterna ansvarar för att självskattningar görs 4 ggr/år.

att

stickprovskontroller (av att basala hygienrutiner följs) görs av MAS som
återkopplar resultat till ansvarig avdelningschef och enhetschef.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 369
Yttrande gällande remissvar på Reglering av undersköterskeyrketkompetenskrav och övergångsbestämmelser
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet gällande remissvaret som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Kiruna kommun är en remissinstans som ombeds lämna synpunkter om promemorian
”Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och övergångsbestämmelser”.
Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur
yrket undersköterska skulle kunna regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälsooch sjukvården och i omsorgen. I betänkandet som lämnades in i april 2019, föreslås ett
införande av skyddad yrkestitel för undersköterska. Regeringen har gjort vissa förändringar
av de förslag på övergångsbestämmelserna som lämnades i betänkandet. De förändringar
som föreslås beskrivs kortfattat i stycket nedan.
Under en övergångsperiod på 10 år från 1 januari 2025 ska den som har en
tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att använda yrkestiteln. Vid
ansökan om yrkestiteln som görs under övergångsperioden ska även utbildning från
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som
likvärdiga under vissa förutsättningar. Därutöver ska under en tvåårsperiod efter
ikraftträdandet den som har varit yrkesverksam med titeln undersköterska i en omfattning
som sammanlagt motsvarar heltid i fem år de senaste tio åren räknat från tiden för ansökan
få bevis om rätt att använda yrkestiteln.
Socialnämnden i Kiruna kommun anser att förslaget om en skyddad yrkestitel för
undersköterskeyrket är bra för att kvalitetssäkra verksamheten och tillstyrker remissen utan
kommentarer.
arbetsutskottet föreslår:
att

anta yttrandet gällande remissvaret som sitt eget.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 370
Information från demensföreningen
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande och kassör i demensförening presenterar den verksamhet som bedrivs.
Föreningen har funnits sedan 1999. Demensföreningen är till för att stötta demenssjuka och
dess anhöriga. Antalet demenssjuka kommer öka över tid, framförallt på grund av
åldersdemografin.
Rädslan för sjukdomen gör att man inte söker vård i ett tidigt skede, om man undersöker sig
går det att utesluta andra sjukdomar som också kan påverka minnesfunktionen.
Det finns symptomlindrande medicin.
Avlastning och korttids har minskat i omfattning sedan pandemin startade vilket varit
tyngande för anhöriga till demenssjuka.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

informationen läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 371
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

ekonomisk redovisning läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-augusti 2020.





Ersättning för extra sjuklöner pga Covid 19 inte med.
Extra kostnader för fastighet
Kostnader för Covid- 19 ansökt statliga medel med 13 mnkr

Prognos -30 mnkr om det inte blir några större utbrott eller oväntade händelser, ersättning
från staten för Covid är inte inräknat. Även om ovanstående räknas bort är det -18 mnkr.
arbetsutskottet föreslår:
att

ekonomisk redovisning läggs till handlingarna.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 372
Verksamhetsberättelse socialnämnden delår 2020
Socialnämnden beslutar
att

lägga verksamhetsberättelse delår 2020 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialförvaltningens verksamhetsberättelse delår 2020, vilken beskriver årets
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomiskt utfall samt framtid.
Socialförvaltningen består av ca 1000 anställda och omsluter en budget på ca 700 mnkr.
Förvaltningen består av 6 avdelningar och ett kvalitetsteam. Inom omsorgen för äldre
återfinns anhörigstöd, vård och omsorgsboende, hemtjänst, gruppbostäder, boendestöd och
annan service inom ramen för lag om stöd och service (LSS), samt socialtjänstlagen. Syftet i
sin förlängning är att skapa, så långt möjligt, likvärdiga levnadsvillkor för samtliga
innevånare i kommunen. Förvaltningen ansvarar också för de medicinska insatserna som
utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. Vid förvaltningens Individ och familjeomsorgen
(IFO) ges stöd i frågor som rör familjerätt, försörjningsstöd, stöd vid missbruk och beroende
samt våld i nära relation. Vid IFO återfinns också nämndens samtliga myndighetsutövande
delar vilket inkluderar beslut om insatser för barn och unga, äldre och brukare med
funktionsvariationer.
Verksamheten har bortsett från januari-februari speglats av konsekvenserna av Covid-19.
Socialnämndens verksamheter har varit påverkade i stor utsträckning. Allt långsiktigt
planerat arbete har fått sättas åt sidan för att fokusera på att säkerställa verksamheten under
de nya förutsättningar som pandemin medfört. Stor del av den öppna verksamheten har
hållits stängd pga pandemin. Socialnämnden beslutade den 12 mars om besöksförbud på
samtliga särskilda boenden.
Socialnämndens beslut under år 2019 om att stänga Rosengården har till stora delar
genomförts men med något förändrad tidplan beroende på rådande pandemi. Ett tillfälligt
korttidsboende har både öppnats och stängts under perioden i Rosengårdens lokaler.
Socialnämnden fattade under året 2019 tre beslut som skulle medföra en ekonomi i balans
innan år 2020 utgång. Hemtjänstprojektet, där fokus har legat på personal bemanning,
planering, översyn biståndsprocessen och ekonomi. Bemanningsnivå 0,85 på särskilt boende
vilket skulle medföra en tydligare bemanningsstruktur och med något sänkta kostnader samt
säkerställa ökad användning av hemmaplanslösningar. Under februari uppvisade
förvaltningens äldreomsorgsverksamheter en ekonomi i balans på månadsbasis. Tyvärr
avstannade samtliga projekt i och med pandemins utbrott vilket har lett till omfattande
underskott i alla verksamheter utom social omsorg. Förvaltningen uppvisar ett underskott på
24 mnkr till och med augusti. Delar av detta underskott kan härledas till covid-19 och är
möjlig att återsökas av staten enligt uppgift.

Justerandes sign
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§ 372 forts
Under andra halvan av 2020 kommer arbete med nämndens uppdrag om åtgärder i balans
att återupptas. Insatser för kompetensomställning och ny bemanningsstruktur kommer att
inledas. Kravet på utveckling av hyresbeståndet utifrån stadsomvandlingen ökar särskilt
avseende äldreboenden, men även andra boendeformer. Troligtvis kommer Region
Norrbottens omställningsarbete med ”Nära vård” påverka nämndens verksamheter, däremot
hur är oklart.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga verksamhetsberättelse delår 2020 till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Attestreglemente
Socialnämnden beslutar
att

attestreglementet antas.

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:
att

attestreglementet antas.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 374
Utfärdande av varning gällande stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten Svappavaara Restaurang & Pizzeria
Socialnämnden beslutar
att

Onur AB, org.nr: 556990-1365 meddelas en varning.

Beskrivning av ärendet
Alkoholhandläggaren har i maj 2020 gjort en s.k. inre tillsyn av ONUR AB, org.nr: 5569901365 med stöd av 9 kap. 8 § st. 4 alkohollagen (2010:1622) och begärt ut uppgifter från
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
ONUR AB innehar ett serveringstillstånd till allmänheten sedan 2015-05-05 på
serveringsställe: Svappavaara Restaurang & Pizzeria. Ägaren till ONUR AB, har enligt
polismyndigheten dömts för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter.
Alkoholhandläggaren har begärt ut domar dels från Gällivare tingsrätt, dels från Hovrätten
för Övre Norrland. Bolaget, ONUR AB har dessutom dömts till en företagsbot på 25 tkr.
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs
upp i denna lag enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.
arbetsutskottet föreslår
att

Onur AB, org.nr: 556990-1365 meddelas en varning.

Yrkande och beslutsgång
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
-------
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§ 375
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, La Bella
Socialnämnden beslutar
att

i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) avslå ansökan avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med rätt att servera
spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst alkoholdryck. Serveringsställe: La
Bella.

Beskrivning av ärendet
Ägaren har till socialnämnden inkommit med en ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med rätt att servera spritdrycker, vin, starköl samt annan
jäst alkoholdryck. Serveringsställe: La Bella, Vänortsgatan 4, 981 32 Kiruna.
Serveringstid: kl. 11.00 – 24.00
Detta är ansökan nummer 2 från La Bella om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten. Sökande har anlitat ett ombud, både för ansökan nummer 1 och 2. Ansökan
nummer 1 i ordningen avslogs 2019-11-18 eftersom ägaren till La Bella, ej avlade ett godkänt
kunskapsprov om alkohollagen. Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast
meddelas den som visat att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
eller omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökande ska ha kunskaper i
alkohollagstiftning samt ekonomiska förutsättningar att sköta verksamheten på ett
tillfredsställande sätt. Sökande har ett eget kök med ett varierat utbud av maträtter.
Polismyndigheten har svarat att de finner ingen anledning till att sökande skulle vara
olämplig att få ett serveringstillstånd. De finner inga hinder av ordningskaraktär gentemot
närboende och/eller trafik. Räddningstjänsten har svarat att de tillstyrker ansökan. Ägaren,
har i samband med ansökan nummer 2 ej avlagt kunskapsprov om alkohollagen avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Kraven i 8 kap 12 § alkohollagen anses
därmed ej uppfyllda.
arbetsutskottet föreslår:
att
i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) avslå ansökan avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med rätt att servera
spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst alkoholdryck. Serveringsställe: La Bella.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
------Justerandes sign
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§ 376
Bidragsansökningar från föreningar/organisationer 2020
Socialnämnden beslutar
att
att
att
att
att
att
att
att

bevilja 132 348 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon
och bredband m.m.
bevilja 60 324 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el.
bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra
bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m.
bevilja 50 000 kr till Salam Förening i Kiruna för hyra
bevilja 50 000 kr till PRO i Kiruna för hyra m.m.
bevilja 25 000 kr till FMN Norrbotten som verksamhetsbidrag
socialnämnden skickar ett uppdrag till socialnämndens presidium att fortsätta
arbetet med att förtydliga rutiner och riktlinjer kring föreningsbidrag i samverkan
med kommunledningen.

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens möte i juni 2020 fattades inget beslut om att bevilja bidrag till någon
förening. Några av nämndens ledamöter bad om att få in ett bättre underlag i form av
verksamhetsberättelser samt svar på några frågor som de ställde till handläggaren.
Handläggaren har varit i kontakt med berörda föreningar på nytt samt begärt in
verksamhetsberättelser av dessa.
För att godkännas som bidragsberättigad organisation skall föreningen fylla en viktig social
funktion, stimulera till samhällsengagemang och bedriva verksamhet på en demokratisk
grund. Föreningen skall anses göra samhällsnytta och verka inom socialnämndens
prioriterade verksamhetsområden inom Kiruna kommun.
Bidrag beviljas endast för utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad direkt mot socialnämndens
prioriterade målgrupper. För att erhålla bidrag skall föreningen dessutom ha vald styrelse
samt antagna stadgar.
Utifrån särskild ansökan beslutar socialnämnden om föreningen skall bedömas vara
bidragsberättigad. Socialnämnden kan i vissa fall, efter särskild prövning, bevilja undantag
från kraven på vald styrelse och stadgar om sammanslutningen i övrigt uppfyller kraven.
Bidrag utgår för att främja utåtriktad verksamhet/aktivitet riktad till den prioriterade
målgruppen. Bedömningsgrunden för bidragets storlek är planerad verksamhet – det vill
säga verksamhetsplanen - samt i vilken omfattning föreningen kan påvisa att man nått ut till
den prioriterade målgruppen – det vill säga föregående års verksamhetsberättelse.
Hänsyn tas till skäliga lokalkostnader, dock kan inga garantier lämnas om att bidraget täcker
hela lokalhyran. Lokalens storlek beaktas i förhållande till den verksamhet – direkt riktad
mot den prioriterade målgruppen – som bedrivs i lokalen.
Justerandes sign
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§ 376 forts
Samverkan med andra föreningar och/eller myndigheter i olika former bedöms som särskilt
positivt. Samverkan kring gemensam lokal bedöms som ett viktigt samverkansområde, där så
är möjligt.
Förslaget är framtaget utifrån ovanstående riktlinjer.
Ansökningar om föreningsbidrag för perioden 2020-07-01—2021-06-30 har inkommit från 6
föreningar: Kvinnojourgruppen i Kiruna, AA (Anonyma alkoholister), HSO i Kiruna (2
ansökningar), Salam Förening i Kiruna, PRO i Kiruna samt FMN Norrbotten.
Budgeten för socialnämndens föreningsbidrag för år 2020 uppgår till
828 972 kr.
Vid socialnämndens möte i juni 2020 fattades inget beslut om att bevilja bidrag till någon
förening. Några av nämndens ledamöter bad om att få in ett bättre underlag i form av
verksamhetsberättelser samt svar på några frågor som de ställde till handläggaren.
Handläggaren har varit i kontakt med berörda föreningar på nytt samt begärt in
verksamhetsberättelser av dessa.
-

Kvinnojourgruppen - ansökan komplett

-

Anonyma alkoholister (AA) - de har kompletterat med någon slags
verksamhetsberättelse dvs. hur ofta de har möten, vilka veckodagar, hur länge etc. AA
har ingen styrelse utan endast en kassör. Föreningen är anonym precis som namnet
antyder. AA ansöker om medel till hyra för en lägenhet på Terassgatan 1A i Kiruna.

-

HSO - föreningen har kompletterat med någon slags verksamhetsberättelse dvs. hur
arbetsfördelningen ser ut mellan HSO och alla föreningar som huserar i deras lokaler
på f.d. centralskolan i Kiruna. HSO bedriver ingen egen verksamhet enligt uppgift. De
fungerar som någon slags sammanhållande aktör till de underliggande föreningarna.
Se bilagor.

-

Salam föreningen i Kiruna - föreningen har kompletterat med någon slags
verksamhetsberättelse dvs. vad de har gjort hittills under åren 2019 - 2020. Se bilaga.
Handläggaren har även varit i kontakt med Abdullah Amouna, ordförande i
föreningen och frågat hur öppen deras förening är? Är kristna personer och kvinnor
också välkomna i föreningen? Amouna svarade självklart - alla är välkomna. Fråga
uppkom också på socialnämndens senaste möte i juni huruvida föreningen har
samarbetat med andra organisationer t ex Svenska kyrkan? Handläggaren har varit i
kontakt med Christine Brännvall, ansvarig för Pamojafestivalen som svarade att de
har haft ett visst samarbete med föreningen. Handläggaren har även varit i kontakt
med Lars Jarlemyr, präst i Svenska kyrkan som svarade att de känner till varandra
och har träffats några gånger. Jarlemyr har besökt deras föreningslokal och
föreningen har besökt församlingshemmet. En imam var även med på besöket till
församlingshemmet.

-

PRO - ansökan komplett

-

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) - ansökan komplett
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§ 376 forts
arbetsutskottet föreslår
att
att
att
att
att
att
att
att

bevilja 132 348 kr till Kvinnojourgruppen i Kiruna för hyra, försäkring, el, telefon
och bredband m.m.
bevilja 60 324 kr till AA (anonyma alkoholister) för hyra och el.
bevilja 451 300 kr till HSO Kiruna för hyra
bevilja 60 000 kr till HSO Kiruna för lokalvård, telefon m.m.
bevilja 50 000 kr till Salam Förening i Kiruna för hyra
bevilja 50 000 kr till PRO i Kiruna för hyra m.m.
bevilja 25 000 kr till FMN Norrbotten som verksamhetsbidrag
socialnämnden skickar ett uppdrag till socialnämndens presidium att fortsätta
arbetet med att förtydliga rutiner och riktlinjer kring föreningsbidrag i samverkan
med kommunledningen.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden.
-------
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§ 377
Information om chefsförsörjning
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vad har vi för chefsrörlighet de senast två åren?
2018 genomfördes en stor omorganisation
- 18 enhetschefer anställdes, sju stycken med högskoleutbildning.
- Sex stycken avdelningschefer där alla var högskoleutbildade.
2019
-

Tre enhetschefer anställdes, ingen hade högskoleutbildning

2020
- Sju anställdes, fem saknade högskoleutbildning
2018
-

Slutade två stycken som gick till annan tjänst inom kommunen (ej chefstjänst)
En slutade helt från Kiruna kommun
En gick till annan chefstjänst inom socialförvaltningen

2019
-

Slutade tre stycken som gick till annan tjänst inom kommunen (ej chefstjänst)
En slutade helt från Kiruna kommun
En gick i pension
En gick till annan chefstjänst inom socialförvaltningen

2020
- En gick till annan chefstjänst inom socialförvaltningen
- En slutade helt från Kiruna kommun
Hur ser kompetensprofilen för enhetschef ut?
När det gäller utbildning gäller över lag eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som
arbetsgivaren bedömer lämplig. Det är meriterande med erfarenhet av arbetsledning och då
gärna inom kommunal verksamhet.
Det plockas även ut en mängd olika personliga egenskaper.
Andel behöriga chefer utifrån utbildningsaspekten
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§ 377 forts
Hur många ”behöriga” chefer har vi?
19 med högskoleutbildning (Social omsorg/Socionom)
8 med högskoleutbildning (Sjuksköterskeutbildning, fysioterapeut etc)
1 med annan högskoleutbildning (examen)
4 osäkra (saknar examen, intyg etc.)
17 saknar högskoleutbildning
Varför anställer vi chefer utanför kompetensprofilen?
- Främsta orsaken är brist på sökande
- Tidigare erfarenheter av verksamheten. Kort uppstart
- Det behövs någon på plats
Vad är personlig lämplighet, förmåga?
I rollen som enhetschef företräder du arbetsgivaren och är en god förebild. Du kommunicerar
vår värdegrund, Respekt, Ansvar och Samverkan i organisationen. Ditt ledarskap är
relationsskapande och du känner tillit till medarbetarnas engagemang och vilja att ta ansvar.
Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och får dina medarbetare delaktiga
och engagerade i verksamheten. Ett nära ledarskap där du balanserar ledarskap, närvaro i
verksamhet med det administrativa är en viktig del i rollen som enhetschef.
Det är vad man i bemanning och rekrytering tittar på.
Birgitta Stålnacke (C)
Vad är skillnaden i att söka internt och externt?
- Man kan redan innan man utlyser tjänsten se att någon eller några i verksamheten är
lämpliga kandidater.
2020, av sju saknar fem högskoleutbildning hur kommer det sig?
- Brist på sökande
Det finns folk som sökt som inte fått tjänster?
Det finns alltid anledningar till varför anställning inte genomförs. Det kan vara att
ledaregenskaper saknas. Man genomför också tester för att se om de passar för tjänsten.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 378
Uppföljning internkontrollplan
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden lägger uppföljningen av internkontrollplanen till handlingarna.

att

internkontrollplanen följs upp halvårsvis, i januari och september varje år.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden antog nya mål samt en internkontrollplan i december 2019. På grund av
Corona-pandemin har en uppföljning ej skett det första kvartalet utan först efter de första sju
månaderna. 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
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 januari
2020.
arbetsutskottets förslag
att
socialnämnden lägger uppföljningen av internkontrollplanen till handlingarna.
att
internkontrollplanen följs upp halvårsvis, i januari och september varje år.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 379
Årlig uppföljning gällande våld i nära relation
Socialnämnden beslutar
att

skicka vidare rapporteringen till kommunens folkhälsostrateg.

Beskrivning av ärendet
IFO-Myndighet och Administration har satsat på personalutveckling i frågorna.
I dagsläget är det den mest prioriterade målgruppen på IFO-Myndighet och Administration,
tillsammans med barn som utsätts och far illa. Socialförvaltningen har byggt och fortsätter
bygga upp en gedigen kompetens inom området och vi utarbetar nu specialistkompetenser
inom bl.a. äldre-, heder-, förövare- och samkönade relationer.
Vi har medarbetare som är utbildade i:
- Trappan - Krissamtal med barn som bevittnat våld i sin familj.
- KIBB - Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel.
- Sara - Bedömning av risk för framtida partnervåld.
- Patriark - Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv.
- Freda - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i
nära relationer.
Det finns även en relationsfridsgrupp som bl.a. agerar som rådgörande grupp till kollegor i
frågor rörande våld i nära relation. Arbetet under 2020 präglas mycket av Covid-19.
Arbetsutskottets förslag
att
skicka vidare rapporteringen till kommunens folkhälsostrateg.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

besluta enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 380
Information om hemtjänstprojektet
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Projektet har bestått av en projektledare och en projektgrupp på sex hemtjänstenhetschefer.
Det man arbetat med är följande:
- Tekniken fungerade inte fullt ut.
- Utbildningsinsatser i systemen.
- Samverkan mellan olika professioner
- Dagsplanering
- Handbok, verktyg för enhetschefer att leda en hemtjänstgrupp.
Som en del av projektet har man omvärldsbevakat och där särskilt valt ut Kristianstad.
Kristianstad har fokuserat mycket på dagsplaneringen. Vi hade en snitt tid på 22 %
outnyttjad tid, det har till och med förekommit att vi varit uppe i 42 %. Det är även stor
skillnad mellan planerad och utförd tid. Målet för närvarande är att få ner den outnyttjade
tiden till 10-15 %. I östra delarna är den outnyttjade tiden mellan 8-15 %.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

informationen läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 381
Kurser och konferenser
En utbildningsplan för socialnämnden kommer presenteras vid nästa sammanträde, planen
bygger på de förslag som framkom vid sammanträdet i augusti.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 382
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Agneta Björnström (C):
Har ingenting att informera om.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist information från arbetsutskottet
Rosengården
Rosengården är i princip helt tömd, det råder tvetydiga signaler kring hur förvaltning och
nämnd ska agera fortsättningsvis. Det bor fortfarande en brukare kvar.
Kompetensomställning
Vi behöver skyndsamt agera för att genomföra en kompetensomställning gällande
baspersonal. I öppna jämförelser Kolada är Kirunas resultat gällande ”adekvat utbildning”
lägst. Utvecklingen har varit negativ de senaste fyra åren.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

informationen läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 383
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

frågorna besvaras vid nästa socialnämnd, 2020-11-24.

Reino Krank (S) - Gläntans boende:
Det är brist på personal som behärskar minoritetsspråk till varje skift, varför?
Det är stor personalrörlighet på Gläntan som besitter denna kunskaper, varför?
Agneta Björnström (C)
Vi tar upp frågan på beredningen för att efterse om Lotta Johansson eller om Håkan
Dahlqvist kan besvara dessa frågor vid nästa sammanträde.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialnämnden får svar på frågorna vid nästa sammanträde, 2020-11-24.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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