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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 1 
 
 
Godkännande av dagordning 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 

- Frågan: Vem har ansvaret för vaccineringsprioriteringsordningen biläggs 
ärende ”Information om hur arbetet med Coivd-19 vaccineringen 
fortlöper”. 

- Frågan: Vem har ansvaret för fördelning av slattarna biläggs ärende 
”Information om hur arbetet med Coivd-19 vaccineringen fortlöper”. 

- Frågan: Kommer sommarvikarier att vaccineras biläggs ärende 
”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

- Frågan: Hur går det med korttidsboendet biläggs ärende 
”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

- Frågan: Hur går planeringen av att starta en familjecentral biläggs 
ärende ”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att godkänna dagordningen. 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att information om följande tas upp: 

- Vem har ansvaret för vaccineringsprioriteringsordningen 
- Vem har ansvaret för fördelning av slattarna 
- Kommer sommarvikarier att vaccineras 
- Hur går det med korttidsboendet 
- Hur går planeringen av att starta en familjecentral 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 1 forts 
 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med 
tillägg av: 

- Frågan: Vem har ansvaret för vaccineringsprioriteringsordningen biläggs 
ärende ”Information om hur arbetet med Coivd-19 vaccineringen 
fortlöper”. 

- Frågan: Vem har ansvaret för fördelning av slattarna biläggs ärende 
”Information om hur arbetet med Coivd-19 vaccineringen fortlöper”. 

- Frågan: Kommer sommarvikarier att vaccineras biläggs ärende 
”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

- Frågan: Hur går det med korttidsboendet biläggs ärende 
”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

- Frågan: Hur går planeringen av att starta en familjecentral biläggs 
ärende ”Förvaltningschef och ordförande informerar” 

-  
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkanden. 
_____
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§ 3 2020.64 700 
 
 
Införande av schablontid för dubbelbemanning 
 
Socialnämndens beslut 
 
att dokumentet schablontider inom biståndsbedömd hemtjänst tillförs ny 

biståndsgrund kallad dubbelbemanning. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I vissa beslut om insatser enligt SoL 4.1 hemtjänst föreligger behov av dubbelbemanning. 
Sedan tidigare har behov av dubbelbemanning utifrån brukarens behov vägts in i den 
samlade bedömningen av biståndsbehovet. 
 
Då det idag saknas tydlig beslutsgrund för dubbelbemanning vill förvaltningen tillföra detta 
som en insats som vid behov kan komplettera de övriga insatserna. Exempelvis insatsen 
personlig omvårdnad kan i vissa fall behöva kompletteras med beslut om dubbelbemanning. 
I beslut om insatser ska det tydligt framgå om det föreligger behov av dubbelbemanning och i 
vilken omfattning. Viktigt att betona är att det inte alltid behövs dubbelbemanning för hela 
insatsen utan endast del av insatsen. Därför är det viktigt att den delen som avser 
dubbelbemanning separeras från övriga insatser. Förvaltningen föreslår därför att det tillförs 
en beslutsgrund kallad dubbelbemanning och enheten blir minuter som fastställs av 
biståndshandläggaren. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att dokumentet schablontider inom biståndsbedömd hemtjänst tillförs ny 

biståndsgrund kallad dubbelbemanning. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
 
Reservation från Sanna Inga Poromaa (V) med följande motivering: 
Reservation mot beslutet då jag anser att det inte är tillräckligt med underlag för att fatta ett 
beslut. 
______ 
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§ 4 2020.447 706 
 
 
Internbudget 2021 
 
Socialnämndens beslut 
 
att fördela intern driftbudget 2021 enligt nedan: 
 

Förvaltningsstöd 20 968 850 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 54 916 835 
IFO myndighet och administration 84 419 913 
Distrikt Norra äldreomsorg 91 305 450 
Socialnämnden 1 240 633 
Socialomsorg 122 710 345 
Distrikt Södra äldreomsorg 145 334 456 
Distrikt Östra äldreomsorg 54 980 615 
Administrativ post -12 220 097 
Summa 563 547 000 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningen får en beslutad budgetram att fördela inom förvaltningen utifrån 
verksamhetens behov. Controller har tillsammans med förvaltningens chefer gått igenom 
behov och önskemål utifrån verksamheterna. Till grund ligger även socialnämndens beslut 
om bemanningsgrad på vård och omsorgsboende samt hemtjänstprojektet. 
 
Posten om 12,2 mnkr som negativ är löneökningar 2020 samt en budget överföring från IT 
till förvaltningen på grund av att förvaltningen numera betalar licenskostnaderna vilket 
tidigare låg på IT:s budget. I budget för 2021 finns även med kostnader och intäkter för 
kommunens åtagande gällande ensamkommande barn och unga som ökat jämfört med 
2020. Detta påverkar främst budgeten för IFO-myndighet och adminsitration samt 
Socialomsorg. 
 
Äldreomsorg östra har minskat antalet boendeplatser på vård och omsorgsboende med sex 
stycken. 
 
Äldreomsorg norra har avslutat rosengården och larmpersonalen har flyttats till Äldreomsorg 
södra. 
Korttids är budgeterat med ett halvår 2021 samtidigt som extra budget lagts ut på de 
boenden som har korttidsplatser tills det öppnar eftersom det kräver mer bemanning. 
 
Budgeten för placeringar är något höjd men inte till utfall 2020 då arbete med lösningar på 
hemmaplan pågår. 
 
Avskrivningarna är något korrigerade under 2020. 
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§ 4 forts 
 
 
Verksamhet Budget 2020 Budget 2021 Differens 
Nämnd 1 240 633 1 240 633 0 
Soc gemensamt 20 661 294 20 968 850 307 556 
IFO MYA 73 913 341 84 419 913 10 506 572 
Norra Äldreomsorg 109 190 952 91 305 450 -17 885 502 
Södra Äldreomsorg 137 229 750 145 334 456 8 104 706 
Östra Äldreomsorg 56 682 706 54 980 615 -1 702 091 
HSA (Hälso- och sjukvårdsavdelningen) 53 174 156 54 916 835 1 742 679 
Social Omsorg 115 504 168 122 710 345 7 206 177 
Administrativ post 0 -12 220 097 -12 220 097 
Buffert 4 250 000 0 -4 250 000 
Summa 571 847 000 563 657 000 -8 190 000 

 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att socialnämnden beslutar att fördela intern driftbudget 2021 enligt nedan: 
 

Förvaltningsstöd 20 968 850 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 54 916 835 
IFO myndighet 84 419 913 
Distrikt Norra äldreomsorg 91 305 450 
Socialnämnden 1 240 633 
Socialomsorg 122 710 345 
Distrikt Södra äldreomsorg 145 334 456 
Distrikt östra äldreomsorg 54 980 615 
Administrativ post -12 220 097 
Summa 563 547 000 

 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
SOCIALNÄMND 2021-02-02 8 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 4 forts 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
 
Reservation från Sanna Inga Poromaa (V) med följande motivering: 
Reserverar mig mot internbudget förslaget då brukarnas säkerhet inte kan garanteras med så 
stora neddragningar inom äldrevården. 
_____ 
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§ 5 2021.9 706 
 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Mari-Helen Lindström presenterade en ekonomisk redovisning för helåret 2020. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
_____ 
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§ 6 2021.24 701 
 
 
Presentation av utvärdering av omorganiseringen 2018 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
att presentationen skickas ut till ledamöterna och att Nina Stålnacke bokas in till 

nästa sammanträde för att kunna besvara frågor rörande presentationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kvalitetsledare Nina Stålnacke presenterade en genomförd utvärdering av omorganiseringen 
2018. Utvärderingen genomfördes via intervjuer. 
 
Bakgrund till omorganisationen 2018 

- Många underställa 
- Otydlighet mellan chef och verksamhetsledare 
- Dålig arbetsmiljö-ohälsa 
- Lex Sarah 
- Ekonomi 
- Internkontroll 

 
Syfte 

- Nära ledarskap 
- God uppföljning och kontroll på budget, verksamhet och personal 
- Friska arbetsplatser 
- God kvalitet och patientsäkerhet 
- Samverka över gränser 
- Effektivt personalnyttjande 
- En organisation som är flexibel och hållbar över tid med framtida utmaningar 

 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
av Birgitta Stålnacke (C) 
 
att presentationen skickas ut till ledamöterna och att Nina Stålnacke bokas in till 

nästa sammanträde för att kunna besvara frågor rörande presentationen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnström yrkande. 
_____
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§ 7 2021.25 700 
 
 
Information om hur arbetet med Coivd-19 vaccineringen fortlöper 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Avdelningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen Margareta Stålnacke informerade kring hur 
arbetet med Covid-19 vaccineringen fortlöper. 
 
Strax innan jul fick förvaltningen veta att det skulle komma vaccin. Kort efter kom 
information om att mängden i varje ampull kan variera, därav kan mellan fem till sju doser 
finnas, i samband med detta kom information om att vaccinet inte fick förflyttas när det var 
färdigblandat. Från början fanns det inte någon planerad rutin för att ringa in personal om 
det blev doser över med anledning av detta har det inte funnits någon struktur över vilka som 
har fått överblivna doser, målet var istället att inte slänga vaccin. Att fyra avdelningschefer 
blivit vaccinerade var en miss som skedde på grund av bristande rutin. 
Nu finns det en prioriteringslista framtagen, det är dock inte Hälso- och 
sjukvårdsavdelningens uppdrag att vaccinera personal, den personal som blivit vaccinerad 
har blivit det av överblivna doser.  
 
De primära grupperna att vaccinera boende på särskilt boende, hemsjukvårdspatienter och 
närstående samt personal. Personalen utgår inte från förhållandet personal brukare, utan 
gäller istället utifrån sekundär smittspridning. Kommunens uppgift har varit att vaccinera 
brukarna, men för att inte behöva slänga överblivna doser har man även tagit personal. 
Officiell start för vaccinering av personal är vecka sju, men på grund av att man tagit tillvara 
på överblivna doser har cirka 25 % av personalen redan vaccinerats. 
Inom särskilt boende i centralorten blir vaccineringen klar under vecka fem. 
Som exempel på överblivna doser så fick man 110 doser, trots att man beställt 100 doser när 
brukarna på Movägen skulle vaccineras och där finns 99 brukare. Det som fanns kvar valde 
man då att vaccinera personal med.  
 
Inom hemsjukvården har inte samtliga brukare vaccinerats, där ska även närstående ingå. I 
östra kommundelen är samtliga hemtjänstbrukare vaccinerade och kommer snart få andra 
dosen. Det förkommer rykten om att personal som inte arbetar i vården har blivit 
vaccinerade, det stämmer inte. De personer som blivit vaccinerade inom och utom 
organisationen som inte tillhör vårdyrken har blivit det då de är närstående till 
hemsjukvårdsbrukare och därmed ingår i prioritetsgruppen. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnström yrkande. 
_____
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§ 8 2021.8 706 
 
 
Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 till socialnämndens årsbokslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden fastställer förvaltningens redovisning av 2020 års verksamhet 

utifrån fastställda mål för överlämnande till kommunstyrelsen. 
 
att socialförvaltningen reviderar och uppdaterar berörda delar när 

socialfnämndens ekonomiska resultat är klart 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande inleder med en kort redovisningen av året som gått utifrån ett politiskt 
perspektiv. Socialförvaltningens organisation beskrivs kortfattat och årets viktigaste 
händelser redovisas. 
 
Utifrån nämndens övergripande mål redovisas måluppfyllelse utifrån de aktiviteter som 
genomförts under det gångna året. 
 
Dokumentet avslutas med en beskrivning av framtidens utmaningar samt en 
sammanfattning av året ekonomiska resultat. Då det ekonomiska resultatet inte är fastställt 
så är beskrivet utfall ytterst preliminärt. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att socialnämnden fastställer förvaltningens redovisning av 2020 års verksamhet 

utifrån fastställda mål för överlämnande till kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
av Sanna Inga Poromaa (V) 
 
att i dokumentet verksamhetsberättelse ändra meningen under rubriken Årets 

händelser: Beslutet om ny korttidsenhet har inte genomförts på grund av 
uteblivna beslut från kommunstyrelsen. Till: Beslut om ny korttidsenhet har 
inte genomförts på grund av att kommunalrådet inte har skrivit under 
kontraktet med regionen. 
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§ 8 forts 
 
 
Socialnämndens ordförande frågar om socialnämnden antar eller avslår Sannas Inga 
Poromaas (V) ändringsyrkande och finner att socialnämnden avslår Sannas 
ändringsyrkande.  
 
Sanna Inga Poromaa (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
____
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§ 9 2020.457 739 
 
 
Anhållan om investeringsmedel för år 2022 till boende med särskild service 
enligt LSS 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anhålla om investeringsmedel för år 2022 till boende med särskild service 

enligt LSS med sex platser. 
 
att anta behovsanalysen som sin egen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Socialförvaltningen driver idag tio grupp- eller servicebostäder för totalt 50 
brukare enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 
1993:387). Utöver dessa finns det korttidsplatser samt fritidsverksamhet. 
Eftersom LSS är en rättighetslag medför det sanktionsavgifter om ett gynnande 
beslut inte verkställts inom tid. Boendesituationen för personer med 
funktionsnedsättning och rättighet till bostad enligt LSS har varit stabilt ökande 
de senaste åren. Eftersom personer ofta flyttar in när de är unga och kan bo kvar 
livet ut kommer behoven av nya boenden kvarstå. Det sista gruppboendet som 
färdigställdes var Ripvägen 1 år 2015. 
 
Socialnämnden gav våren 2020 förvaltningen i uppdrag att sammanställa en 
behovsanalys och förstudie till ett nytt LSS-boende. Det är denna som nu 
föreligger nämnden och bildar grund till ett äskande. I behovsanalysen samt i 
boendeplanen för 2021-2023 har vi förutspått ett behov av ett nytt boende med 
särskild service enligt LSS innan 2023. Boendeplanen visar på att det finns sex 
kända individer i målgruppen som kan komma att ansöka om en boendeplats de 
närmaste åren samt att nya sökanden kan tillkomma när som helst från de som 
idag vårdas av anhöriga eller bor på annan ort. 
 
Hantering av ärendet 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att anhålla om investeringsmedel för år 2022 till boende med särskild service 

enligt LSS med sex platser. 
 
att anta behovsanalysen som sin egen. 
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§ 9 forts 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalls. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
______
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§ 10  
 
 
Presentation av och från nya nämndsekreteraren 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Nya nämndsekreteraren Chloé Hansson presenterar sig. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
_____
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§ 11 2021.10 709 
 
 
Kurser och konferenser 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist har påbörjat en utbildning som anordnas av SKR som 
handlar om utveckling av näravård 2030. Näravård är ett koncept där regionen försöker att 
utföra stora vårdinsatser i dess eget hem istället för att lägga in vårdtagaren på sjukhus. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Agneta Björnström (C) 
 
att socialnämnden har tagit del av presentationen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande. 
______
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§ 12 2021.11 709 
 
 
Förvaltningschef och ordförande informerar 
 
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist 
 
Familjecentral och ungdomsmottagning 
Kommunledningen har gett klartecken att familjecentralen ska iordningsställas på sjukhuset. 
Det kommer samlokaliseras med kultur- och utbildningsförvaltningens öppna förskola och 
ungdomsmottagningen. Det har startats upp en samverkansgrupp mellan socialförvaltningen 
och kultur- och utbildningsförvaltningen. 
 
Hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial 
Regionen har sagt upp de avtal som rör hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial. 
När det gäller hjälpmedel har kommunerna i Norrbotten startat en utredning för hur man 
effektivt ska kunna samordna hjälpmedelshanteringen. 
 
Dessvärre har man inte kommit lika långt i arbetet med medicinskt förbrukningsmaterial, det 
kommer därav bli en högre kostnad för denna hantering. 
 
Gemensamt verksamhetssystem 
Kommunen kommer behöva vara med och betala för plattformen till systemet och dess 
supportverksamhet när det är klart. Det kommer även komma en kostnad när kommunen är 
redo att gå med. 
 
Sommarvikarier 
Rekryteringen av sommarvikarier är medvetet förskjutet, tidigare år har man börjat tidigare, 
då man får vikariatet så pass tidigt har flera hunnit tacka nej och man måste återuppta 
rekryterandet. För att försöka slippa detta har man förskjutit rekryteringen. 
 
Det har under lång tid varit varierande kvalitet på introduktionen av sommarvikarier, varför 
man försöker spetsa till det inför i år. 
 
När det gäller vaccinering av sommarvikarier är förhoppningen att regionen kommit så pass 
långt i sitt arbete att det är en ickefråga. Håkan ska ta med frågan. 
 
Korttidsboende 
Det finns ingen färdig lokal för korttidsboende. Förvaltningen träffar kommundirektören den 
fjärde februari för att diskutera olika alternativa lösningar för att få igång verksamheten. 
 
Växelvården som infördes i Karesuando, har fungerat dåligt, det är många som tackat nej. 
 
Besöksrestriktion på boenden 
Besöksrestriktionerna på särskilt boende gäller fram till femte februari, samtliga brukare 
kommer vara vaccinerad med sin andra spruta då. Boendena öppnas från och med måndag 
om inget annat beslut fattas. 
 
Ordförande Agneta Björnström (C) 
 
Agneta meddelar att det är hennes sista möte i socialnämnden. 
_____ 
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§ 13 2021.12 709 
 
 
Övriga frågor 
 
Socialnämndens beslut 
 
att socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 

- Fråga om praktik/bredvidgång inom äldreomsorgen  
Mats Taaveniku (S) har åter ställt en fråga om praktik/bredvidgång inom 
socialförvaltningens verksamheter. Agneta Björnström har pratat med Mats och är överens 
om att han kan ordna med detta när samtliga brukare inom verksamhetsområdet är 
vaccinerade, vilket Mats accepterat. Socialnämnden anser det vara en bra lösning. 
_____ 
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§ 14 
 
 
Delgivningar 
 
Socialnämndens beslut 
 
att delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 

- Synpunkter på vården gällande personer över 75 år 
- Analysrapport: Synpunkter på vården gällande personer över 75 år 
- Meddelande om uppsägning - Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till 

personer med funktionsnedsättning 
- Meddelande om uppsägning - Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial 
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