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§ 537
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen med följande tillägg:
Information om de signaler som kommunal påpekar rörande
personalandel på särskilt boende. Frågan tas upp på Förvaltningschef
och ordförande informerar.
IVO:s kritik mot indragningen av sköterskors jourbemanning i Östra
kommundelen. Frågan tas upp under Övriga ärenden.

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

godkänna dagordningen.

av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

information om de signaler som kommunal påpekar rörande personalandel på
särskilt boende tas upp.

av

Birgitta Stålnacke (C)

att

IVO:s kritik mot indragningen av sköterskors jourbemanning i Östra
kommundelen tas upp.

Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med
tillägg av:
1. Information om de signaler som kommunal påpekar rörande personalandel på
särskilt boende tas upp på Förvaltningschef och ordförande informerar
2. IVO:s kritik mot indragningen av sköterskors jourbemanning i Östra kommundelen
tas upp på Övriga ärenden.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-388/710

Yttranden på remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att
göra anmälningar som gäller barn sökbara
Socialnämndens beslut
att

godkänna att svar ges till regeringskansliet om att Kiruna kommun inte har
några synpunkter på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra
anmälningar som gäller barn sökbara.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk visar att reglerna är svårtolkade och att det
behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till
utredning ordnade på ett sökbart sätt. I rapporten presenterar Socialstyrelsen
författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till
utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte
inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
att

godkänna att svar ges till regeringskansliet om att Kiruna kommun inte har
några synpunkter på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra
anmälningar som gäller barn sökbara.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____
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2020-442/740

Riktlinjer för tobak och liknande produkter
Socialnämndens beslut
att

anta riktlinjer tobak och e-cigaretter i enlighet med lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

att

riktlinjerna börjar gälla 2021-01-01.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär
bland annat att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De bolag
som söker ska kontrolleras att de har en god ekonomisk skötsamhet. Personer som bedöms
som inflytelserika i bolaget och verksamheten ska likaså uppfylla tobakslagens krav på en god
ekonomisk skötsamhet samt kontrolleras om de är dömda för brott. Uppgifter hämtas från
polismyndigheten, skatteverket och kronofogden.
Riktlinjerna beskriver hur försäljning och tillsyn ska ske enlighet med lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

anta riktlinjer tobak och e-cigaretter i enlighet med lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

att

riktlinjerna börjar gälla 2021-01-01.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-443/709

Kontrollrapport av bidragsbeviljade föreningar
Socialnämndens beslut
att

godkänna kontrollrapporten.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i juni 2019 beviljat föreningsbidrag till följande föreningar/
organisationer:
- Kiruna kvinnojour
141 964 kr
- Anonyma Alkoholister (AA)
60 324 kr
- HSO i Kiruna
451 300 kr
- HSO i Kiruna
60 000 kr
- FMN i Norrbotten
15 000 kr
Socialnämnden har tidigare beslutat att socialförvaltningen skall genomföra nedanstående
åtgärder.
1) Rutinmässig uppföljning i avseende att under verksamhetsåret, kontrollera användandet
av ansökta och beviljade bidragsmedel. Uppföljning sker under perioden; oktober-december,
och skall utföras minst 1 gång/ verksamhetsår/ samtliga bidragstagare. Vid behov kan även
stickprov genomföras.
2) Strukturerad återrapportering till socialnämnden. Socialnämnden erhåller en
kontrollrapport till kommande nämndsmöte.
3) Eventuellt bidrag, som inte förbrukats under perioden, skall återbetalas till
socialförvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

godkänna kontrollrapporten.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-444/701

Val av ny ledamot i socialnämndens budgetberedning
Socialnämndens beslut
att

välja Martti Kivimäki (SJVP) till ny ledamot i socialnämndens
budgetberedning

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämnden 16:e juni meddelade Ulla Isaksson (SJVP) att hon avsäger sig sina
politiska uppdrag. Kommunfullmäktige godkände Ullas avsägelser och valde Rauno Sirén
(SJVP) till ny ledamot i socialnämnden. Då Ulla hade en ledamotsplats i socialnämndens
budgetberedning behöver socialnämnden välja en ny ledamot till budgetberedning.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

välja en ny ledamot till socialnämndens budgetberedning

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Elisabeth Fors (C)

att

välja Martti Kivimäki (SJVP) till ny ledamot i socialnämndens
budgetberedning.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Fors (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-445/700

Expeditionstider för helgdagar och klämdagar på socialförvaltningen år 2021
Socialnämndens beslut
att

socialförvaltningen har begränsade öppettider under 2021 enligt tabell.

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndag- fredag
under januari-december kl. 09:00-12:00 och kl. 13:00-15:00.

Beskrivning av ärendet
Förslag till öppettider för socialförvaltningens expeditioner för år 2021. Generellt gäller att
socialförvaltningens expeditioner är öppna helgfria måndag-fredag kl. 09:00-12:00 och kl.
13:00-15:00 under januari-december.
Förslag till begränsade öppettider redovisas i tabell nedan med utgångpunkt i allmänna
helgdagar och klämdagar.
Klämdag/helgdag
5 januari, trettondedagsafton
6 januari, trettondag jul
1 april, skärtorsdag
2 april, långfredag
5 april, annandag påsk
30 april, valborgsmässoafton
1 maj
12 maj, dag innan kristi himmelsfärdsdag
13 maj, kristi himmelfärdsdag
14 maj, klämdag
24 juni, dagen innan midsommarafton
25 juni, midsommarafton
5 november, dag innan Alla helgons dag
6 november Alla helgons dag

Öppettider
Kl. 09:00-12:00
Stängt
Kl. 09:00-12:00
Stängt
Stängt
Kl. 09:00-12:00
Stängt
Kl. 09:00-12:00
Stängt
Kl. 09:00-12:00
Kl. 09:00-12:00
Stängt
Kl. 09:00-12:00
Stängt

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

socialförvaltningen har begränsade öppettider under 2021 enligt tabell.

att

socialförvaltningens expeditioner är öppna övriga helgfria måndag- fredag
under januari-december kl. 09:00-12:00 och kl. 13:00-15:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
11

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMND

§ 546

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-15

Sida
12

2020-446/709

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
att

anta reviderad version av socialnämndens delegationsordning.

Beskrivning av ärendet
Två gånger per år går förvaltningen igenom delegationsordningen och föreslår förändringar.
I det här fallet har enbart IFO Mya inkommit med förslag på revideringar (framgår i bilaga).
Det är tre förändringsförslag och inte några större förändringar.
Hantering av ärendet:
Arbetsutskottet föreslår:
att

anta reviderad version av socialnämndens delegationsordning.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 547
Delgivningar december
Socialnämndens beslut
att

lägga delgivningarna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
IVO
Beslut 2020-11-25
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några
ytterligare åtgärder.
Kommunfullmäktige 2020-11-23
§ 155
Delårsrapport januari-augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att
fastställa delårsrapport januari-augusti 2020 med redaktionella justeringar.
§ 156
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 med beaktande till
handlingarna.
§ 159

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej
verkställda beslut, socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna.
§ 160
Arbetsplatsdebitering med tariffer, kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutar
att
ge kommunledningsförvaltningens IT-avdelning i uppdrag att påbörja
införande av IT tjänsteleverans mot tariffer. Införandet av
arbetsplatsdebitering mot tariffer sker i två steg. Steg 1: En temporär tjänst för
IT-arbetsplats införs och Steg 2: Införande av användarnära IT-tjänster mot
tariffer
att
debitera respektive förvaltning för tre av programsystemens licensavgifter
retroaktivt från och med 2020-05-01
att
omfördela driftbudget för microsoftlicenser om 802 167 kr från
kommunstyrelsens driftbudget år 2020-2021, It-avdelningens kostnadsställe
808122 till socialnämnden med 714 397 kr och miljö- och byggnämnden med
87 770 kr, och resterande driftbudget omfördelas inom
kommunledningsförvaltningens avdelningar.
Övrigt
Protokoll Central arbetsmiljökommitté 2020-10-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 547 forts
Migrationsverket
Beslut
statlig ersättning för insatser för nyanlända med särskilda behov
Migrationsverket beviljar Kiruna kommuns ansökan om ersättning för insatser
för nyanlända med särskilda behov med I 541 256 kronor. På grund av
medelsbrist utbetalas cirka 54,57 % av beviljat belopp inom prioriteringsgrupp
3. Totalt belopp att bevilja blir l 541 256 kronor. Totalt belopp att betala ut till
kommunen blir l 337 005 kronor. Migrationsverket avslår Kiruna kommuns
ansökan om ersättning för insatser för nyanlända med särskilda behov med
615 187 kronor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 548
Förvaltningens frisk- och ohälsotal
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Sjukfrånvaro för socialförvaltningen var under perioden januari-oktober 2020, 8,6 %. En
ökning sedan motsvarande period 2019 med 2,2 %.
Sett över tid har Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskat sedan 2016 och ökningen i år
förklaras sannolikt av Covid-19 pandemin. Under 2020 har sjukfrånvaron varit högst under
månaderna mars-maj och det är också då vi hade ganska stor spridning av Covid-19 hos
vårdpersonal. Störst ökning i sjukfrånvaro har då naturlig också skett i
äldreomsorgsdistrikten.
Ökningen i sjukfrånvaro har skett både i kort- och långtidsfrånvaro med anledning av att de
som var sjuk ofta var det i över 14 dagar. Yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro hittills
under 2020 är de vårdnära yrkesgrupperna. Det är en ökning i sjukfrånvaro även för andra
yrkesgrupper men inte i samma utsträckning, sannolikt då man trots förkylningssymptom
delvis kunnat arbeta hemifrån.
Arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering har förbättras trots pandemi och ökad
sjukfrånvaro. Antalet rehabiliteringsärenden har minskat kraftigt sedan våren 2020 och även
antalet nya bevakningar, dvs. ärenden som ännu inte påbörjats. För de som efter avslutad
rehabilitering inte har arbetsförmåga i ordinarie arbete har omplaceringsmöjligheterna i
Kiruna kommun försämrats under 2020. Vid socialförvaltningen har två personer
omplacerats, två personer har avslutats och för sex personer pågår omplaceringsutredning.
Pandemin ser inte ut att ha medfört någon kraftig ökning i övertidsuttag vid förvaltningen.
Visserligen har vissa yrkesgrupper såsom sjuksköterskor ett stort övertidsuttag men
ökningen har främst skett mellan åren 2018 och 2019 och förklaras av svårigheter att
rekrytera och bemanna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga informationen till handlingarna.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 549
Information om patientsäkerheten på Gläntan
Socialnämndens beslut
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
MAS Maria Enback påtalade att hon inte var disponibel när det gjordes besök av MAS och
SAS på Gläntan. Däremot var tf. MAS det, det upprättades en avvikelse vid besöket. Som
lämnades till förvaltningschef och avdelningschef Södra för åtgärder samt uppföljning.
Det är relevant att skilja på uppdraget, det MAS och SAS går igenom verksamheten,
verksamheten återkommer med en åtgärdsplan, vilket man sedan återrapporterar. MAS och
SAS kommer med åtgärdsförslag, men det är verksamheterna som ”äger” åtgärder och
uppföljning. Återrapporteringen sker inte till MAS och SAS. Återrapporteringen ska ges till
avdelningschefer.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-440/730

Boendeplan 2021-2023
Socialnämndens beslut
att

anta boendeplanen för socialförvaltningen 2021-2023.

att

boendeplanen ligger till grund för äskanden 2021-2023.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har reviderat 2019 års boendeplan och gjort den flerårig, för 2021-2023.
Många av socialförvaltningens verksamheter kommer att beröras av stadsomvandlingen de
närmaste åren och en framförhållning är nödvändig. Utifrån de stora projekt som planeras är
samverkan och en samsyn kring verksamhetens behov ett måste, både inom förvaltning,
politik och kommunledning.
Boendeplanen visar att behov finns inom samtliga avdelningar men den största utmaningen
är äldreomsorg och personer som står utanför bostadsmarknaden.
Inom äldreomsorgen ser vi att antalet äldre-äldre fortsätter att stiga under den närmaste
tioårsprognosen samtidigt som Kiruna kommun procentuellt sett har en högre andel
boendeplatser än riket. Här är projektering färdig för ett nytt särskilt boende för äldre om
100 platser. Skyndsam hantering av ärendet är önskvärt.
Inom IFO MyA och avdelningen för social omsorg är det fortsatt hårt tryck på sociala
kontrakt och boendeformer för personer med samsjuklighet eller dold hemlöshet. Här har
avdelningarna tagit fram en handlingsplan som presenteras i boendeplanen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet förslag
att

anta boendeplanen för socialförvaltningen 2021-2023.

att

boendeplanen ligger till grund för äskanden 2021-2023.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-441/730

Äskande om medel till särskilt boende för äldre, ersättningsboende och
korttidsboende om 100 platser
Socialnämndens beslut
att

äska 200 mnkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för
projektkostnad inklusive byggkostnad för ett nytt särskilt boende för äldre
med byggstart 2021.

att

upphandling av projektering och entreprenad sker enligt ABT06, med KBAB
som byggherre och framtida förvaltare.

att

socialförvaltningen får i uppdrag att beräkna hur driftskostnaden påverkas av
nybyggnationen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen är i behov av fler boendeplatser för äldre i och med stadsomvandlingen
som medför att Fjällgården med 24 platser, Solbacken 1 och 2 med 32 platser samt
korttidsverksamheten med 15 platser behöver nya lokaler senast 2022. Socialförvaltningens
boendeplan för 2019 visade att den demografiska utvecklingen kommer att kräva 35 nya
boendeplatser till 2028. Under år 2020 har 38 platser avvecklats på grund av
byggnadsrelateradohälsa samt konvertering till seniorbostäder.
Socialförvaltningen har i samverkan med KBAB slutfört den projektering som
kommunfullmäktige beslutade om 2020-06-01 (§ 53) och kan presentera ett lokalprogram
med ytor, tomt och tidsplan samt en ekonomisk beräkning i nyckeltal för ett särskilt boende
för äldre om 100 platser.
Förslaget som ligger kan presentera en färdig tomt, tomt 61, med goda kommunikationer
samt närhet till kulturbyggnader i Nya Kiruna Centrum. KBABs projektgrupp har tagit hjälp
av MAF arkitektkontor som nyligen uppfört äldreboenden i både Boden och Gällivare.
Socialförvaltningens projektledare har arbetat nära arbetsgrupper och referensgrupper från
verksamheterna, IT, kök, fackliga företrädare och arbetsledare samt genomfört studiebesök
och omvärldsanalyser. Samverkan har säkerställt att lokalytorna är faktiska behov hos
verksamheterna och att logistik, arbetsmiljö och brukarfokus har präglat kravspecifikationen
och lokalprogrammet. Samverkan har också skett med LTU gällande nya tekniska lösningar
som kan verka hälso- och säkerhetsfrämjande för brukare och personal. Projektet har
beslutat att förbereda för nya tekniska lösningar genom kablage och dimensionering av till
exempel fiber och el men att faktiska installationer skall ske i slutet av entreprenaden för att
säkerställa att det är evidensbaserad teknik som installeras.
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§ 551 forts
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår
att

äska 200 mnkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för
projektkostnad inklusive byggkostnad för ett nytt särskilt boende för äldre
med byggstart 2021 eller 2022

att

upphandling av projektering och entreprenad sker enligt ABT06, med KBAB
som byggherre och framtida förvaltare.

att

socialförvaltningen får i uppdrag att beräkna hur driftskostnaden påverkas av
nybyggnationen.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

av

Elisabeth Fors (C)

att

första stycket förändras från:
”äska 200 mnkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för
projektkostnad inklusive byggkostnad för ett nytt särskilt boende för äldre
med byggstart 2021 eller 2022.”
Till: ”äska 200 mnkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för
projektkostnad inklusive byggkostnad för ett nytt särskilt boende för äldre
med byggstart 2021.”

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Elisabeth Fors (C)
ändringsyrkande och finner att socialnämnden antar det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 552
Ekonomisk redovisning
Socialnämndens beslut
att

socialnämnden tagit del av redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Resultatet för årets första elva månader visar idag på ett underskott på 35 mnkr.
Med de nya Covid-pengarna som kommit blir prognosen ett underskott på cirka
23 mnkr.
Största orsaken till underskottet är Covid-19, både direkt och indirekt. Kostnader
kommer av ökat personalbehov samt behov av skyddsmaterial mm. Statlig
ersättning för omsorgens kostnader för Covid -19 kommer att utbetalas. Indirekt
har det inneburit att övrigt arbete med att effektivisera verksamheten har stannat
av och att åtgärder skjutits på framtiden. Arbetet med dessa åtgärder har
återupptagits under hösten.
Kostnaderna för placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblem
har ökat mycket under detta år. Detta år har även inneburit stora extra kostnader
för fastigheter.
Det presenterades även statistik rörande invånarantal, nettokostnadsavvikelser,
befolkningsdemografi, utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, arbetslöshet,
långtidsarbetslöshet, ekonomiskt bistånd, placerade barn, missbruk, nysvenskar,
anmälda våldsbrott, folkhälsa, hemtjänst, särskilt boende, LSS
nettokostnadsavvikelse och SOL funktionsvariation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 552 forts
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
att

socialnämnden tagit del av redovisningen.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
21

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMND

§ 553

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-15

2020-447/706

Internbudget 2021
Socialnämndens beslut
att

ärendet återremitteras då det saknades handlingar till sammanträdet.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ärendet återremitteras då det saknades handlingar till sammanträdet.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 554
Kurser och konferenser
Socialnämndens beslut
att

ge i uppdrag till förvaltningen att utreda hur berednings och nämndprocessen
kan förändras, med utgångspunkt ifrån förslaget nedan.

Hantering av ärendet
Utbildningen som anordnades för de förtroendevalda berörde bland annat
beredningsprocessen.
Det fanns ett förslag från konsulten kring hur en beredningsprocess kan se ut.
Ett förslag som finns är att ordningen förändras enligt följande:
- Ärendegenomgång, där det formuleras uppdrag
- Ledningsgruppsmöte
- Beredning
- Gruppmöte
- Arbetsutskottet behandlar enbart personärenden
- Nämnden sammanträder på förmiddagen med presentationer, efter lunch har man
beslut.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ge i uppdrag till förvaltningen att utreda hur berednings och nämndprocessen
kan förändras, med utgångspunkt ifrån förslaget nedan.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____
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Utdragsbestyrkande
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§ 555
Information om stängning av Rosengården
Socialnämnden beslutar
att

informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerade om stängningen av Rosengården, samt hur
kostnader kopplade till stängningen påverkat socialnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

informationen läggs till handlingarna.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
_____

Justerandes sign
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§ 556
Förvaltningschef och ordförande informerar
Ordförande informerar
Har inget att informera om.
Förvaltningschef informerar
Bårhusverksamhet
Det finns en överenskommelse med regionen från 2016, regionen ska tillhandahålla
bårhusplatser för kommunen. I östra kommundelen fungerar det, när det gäller sjukhuset
ska det finnas två platser tillgängliga för kommunen, det har regionen inte ordnat. Pastoratet
har fått bekymmer med arbetsmiljöverket, därför försöker kommunen hitta lösningar.
Avvikelser
Det har skett 54 avvikelser från Solbacken 2. Förvaltningen har börjat vidta åtgärder. Det
finns en styrgrupp som ska försöka ordna med detta.
Chefsdag
Det har hållits en chefsdag, där man bland annat presenterade resultatet av den senaste
medarbetarenkäten
I medarbetarenkäten är svarsfrekvensen 82,2 %.
Det har skett förbättring i nästan samtliga områden. Det index som inte förbättrats, resultatoch utvecklingssamtal samt lön, vilket kan förklaras med att löneprocessen är försenad.
Covid-19
Sjukdomen hålls utanför boendena. Idag är det två bekräftade fall inom hemtjänsten.
Det förbereds för vaccination mot Covid-19. Regionen önskar att kommunen hjälper att
vaccinera sina brukare samt medboende inom hemtjänsten. Det motsvarar cirka 1200
personer. Samt anställda, vilket motsvarar cirka 900 st, de anställda planeras att hanteringen
av företagshälsovården.
Kommunal
I media påtalar Kommunal om hur personalsituationen ser ut på de särskilda boendena och
hemtjänst i kommunen med de nya bemanningstalen.
Kommunal deltog på en schemaläggningsträff samma dag och tog inte upp artikeln då.
Mysinge har meddelat att det är svårt att få ihop schemana, som det är nu så är det i viss mån
12-timmarspass, vilket behöver arbetas bort. De sänkta bemanningstalen har medfört att
man behöver arbeta varannan helg.
Det har nåtts en överenskommelse om att utbilda enhetscheferna och arbetsplatsombuden i
schemaläggningsprocessen.
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§ 557
Upprättande av tillfälliga platser för växelvård i Karesuando
Socialnämndens beslutar
att

öppna sex platser för växelvård tillfälligt i Karesuando för att avlasta
korttidsvården.

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa tillgången på korttidsplatser i centrala Kiruna under pågående pandemi,
samt trygga utskrivningsprocessen över jul, föreslås de sex tomma äldreboendeplatser som
finns tillgängliga i Karesuando tillfälligt användas till växelvård.
I centrala Kiruna finns det för närvarande sju platser för korttidsvård och 8 platser för
avlastning/växelvård. Då tillkomsten av nya korttidsplatser inte sker enligt den tidsplan som
upprättas har svårigheter med utskrivningen från slutenvården uppstått. När detta
sammanfaller med en pågående pandemi uppstår stora utmaningar i att stödja brukarna i
deras hemgång från slutenvården. Det riskerar även att påverka beläggningen inom
slutenvården negativt. Socialförvaltningen föreslår därför att sex av de åtta
avlastningsplatserna i centrala Kiruna flyttas tillfälligt tom sista februari år 2021 till
Karesuando. Detta skulle frigöra ytterligare sex rum på Kirunas äldreboenden att användas
för korttidsvård.
Socialförvaltningen har för närvarande sex äldreboendeplatser tomma i Karesuando. Vi har
också tillgång till kompetent personal och övriga strukturer färdiga för att utföra växelvård.
Förvaltningens riskbedömning visar på att denna omställning skulle gå relativt enkelt och
snabbt. Vid enstaka fall har detta redan prövats. En tydlig negativ effekt är det på den
förväntade upplevelsen från brukarna. Att transporteras till Karesuando för att växelvård kan
upplevas som en försvårande omständighet. Även för anhöriga som vill besöka är avståndet
betydande. Då växelvård ofta sker veckovis eller två veckor bedöms besöken betydelse vara av
mindre vikt. Speciellt i samband med att besöksbegränsningar råder. Däremot måste stor
betydelse läggas vid transporten av brukarna till och från Karesuando.
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§ 557 forts

Hantering av ärendet
Socialförvaltningens förslag
att

socialnämnden beslutar att öppna sex platser för växelvård tillfälligt i
Karesuando för att avlasta korttidsvården.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Rauno Sirén (SJVP)

att

socialförvaltningens förslag bifalls.

av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

avslå socialförvaltningens förslag med anledning av att det inte är tillräckligt
med beslutsunderlag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande.
Reservation från Sanna Inga Poromaa (V) med följande motivering:
Reservation med anledning av att det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut,
exempelvis risk- och konsekvensanalys och transportplan för de äldre.
_____
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§ 558
Övriga frågor
Birgitta Stålnacke (C) - Beredskap
IVO riktade skarp kritik mot socialnämnden då man stängde beredskapen i Östra
kommundelen. Det var en avdelningschef som fattat beslutet då sjuksköterskorna hade slagit
i övertidstaket. Birgitta anser inte att IVO borde rikta sin kritik mot nämnden.
Avdelningschefen har tidigare förklarat för nämnden vad som förelåg beslutet när det blev ett
IVO-ärende.
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerade om den utbildning som var för
förtroendevalda och att det där framgick att det är nämnden som har ansvaret för de beslut
som fattas av förvaltningen, besluten är i nämndens namn.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

