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§ 67
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio Jatko (-)

att

godkänna dagordningen

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio Jatkos yrkanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Digitala sammanträden
Socialnämnden beslutar
att
godkänna dagens digitala sammanträde
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio Jatko (-)

att

godkänna dagens digitala sammanträde

Socialnämnden beslutar enligt Anne Kotavuopio Jatkos yrkande.
Reservation av Sanna Inga Poromaa (V): ” Vänsterpartiet godkänner inte den digitala
lösningen där endast ordförande får vara med digitalt och inte andra ledamöter, det
upprätthåller inte den digitala processen.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Tillfällig höjning av habiliteringsersättningen i Kiruna
Socialnämnden beslutar
att
socialnämnden ansöker om statsbidrag för tillfällig höjning av
habiliteringsersättning för år 2021. Utbetalning sker som ett engångsbelopp vid två tillfällen i
juni och november 2021.
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har för avsikt att ansöka om stadsbidrag för tillfällig höjning av
habiliteringsersättning. Stadsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350
000 000 kronor under 2021. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2021
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel. För Kiruna rör det sig om 895725 kr som är
framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utifrån Socialstyrelsen senaste
statistik. Sista ansökningsdag för stadsbidraget är 2021-06-01.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
socialnämnden ansöker om statsbidrag för tillfällig höjning av
habiliteringsersättning för år 2021. Utbetalning sker som ett engångsbelopp vid två tillfällen i
juni och november 2021.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio Jatkos yrkande.
______

Justerandes sign
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§ 75
Information om justering av organisationen inom äldreomsorgen i centrala
Kiruna
Socialnämnden beslutar
att
socialnämnden tar del av informationen och ställer sig bakom beskrivet förslag
om justering av organisation.
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att äldreomsorgen i centrala Kiruna delas upp utifrån uppdrag i
stället för som idag per geografiskt område. Verksamheten som idag omfattar både hemtjänst
samt äldreboenden i geografiska områden Norra, Södra och Östra ska efter
organisationsjustering renodlas till att omfatta hemtjänst respektive särskilt boende.
Verksamhetsområde Östra ska inte omfattas av förändringen på grund av dess särskilda
omständigheter.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
socialnämnden tar del av informationen och ställer sig bakom beskrivet förslag
om justering av organisation.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Fastställande av komplettering till verksamhetsberättelse år 2020

Socialnämnden beslutar
att
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om tillägg till
verksamhetsberättelsen utifrån förvaltningens arbete utifrån barnkonventionen samt barnoch ungdomsstrategin.
Beskrivning av ärendet
Innan barnkonventionen blev svensk lag har den varit inkluderad i socialtjänstlagen, detta
har inneburit att socialförvaltningen i många år jobbat med att barnperspektivet alltid skall
beaktas i all planering och i alla beslut som kan påverka ett barn. Vid förvaltningen finns
godkänd licens från Socialstyrelsen och jobbar med BBIC och utgår från metodens samtliga
triangelområden. Denna metod är också att betraktas som en checklista utifrån områdena:
Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj och miljö. Samtliga myndighetsbeslut
som rör ett barn eller ungdom föranleds alltid av en utredning. Denna utredning är att
betraktas som en barnkonsekvensanalys. Senare år har starkare krav på en tydligare
dokumentation kring hur vi beaktat barnets bästa, hur vi låtit barnet och ungdomen komma
till tals. Det finns också ett tydligare krav på att det i vår dokumentation ska framgå hur vi
analyserat och bedömt konsekvensen för barnet/ungdomen av det beslut vi fattat.
Tilläggsförslag: Socialnämnden verkar för att alla barn har samma rättigheter och lika värde,
det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet, varje barn har rätt att överleva, leva
och utvecklas och barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om tillägg till
verksamhetsberättelsen utifrån förvaltningens arbete utifrån barnkonventionen samt barnoch ungdomsstrategin.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Hemmaplanslösningar
Socialnämnden beslutar
att
arbetsutskottets förslag bifalls med tillägg om en löpande risk- och
konsekvensanalys
Beskrivning av ärendet
Förslag till utökade hemmaplanslösningar presenteras i en sammanställning daterad 202102-24. Här redovisas förslag på hur kommunens Öppenvård bättre kan tillmötesgå
målgruppernas behov, detta uppdelat i två faser – FAS 1 och FAS 2. Som stöd vid missbruk
redovisas en omfattande utbyggnad av en vårdkedja med både stödboende och
utslusslägenheter med syfte att korta ned behandlingsvistelser och genomföra stödinsatser i
större omfattning på hemmaplan. För detta genomförande krävs att större lokaler finns
tillgängliga och även en utökning med 5 missbruksbehandlare. Preliminärt beräknas detta
kunna komma igång 2023. För att i närtid börja jobba mot ett mera praktiskt stöd på
hemmaplan föreslås en utökning av 2 missbruksbehandlare med uppstart 2021-09-01. En
viss komplettering av lokaler krävs även här.
För barn, unga och familjer redovisas i sammanställningen ett utökat utbud av insatser, ett
utförande på mer flexibla arbetstider samt en högre grad av specialisering. För att erbjuda ett
större utbud av insatser med god kvalitet krävs omfattande utbildningssatsningar inom
evidensbaserade stöd – och behandlingsmetoder. De utökningar som behöver ske riktade till
barn och familjer behöver även samplaneras i planerna för en Familjecentral. För att fullt ut
bemöta det behov som efterfrågas krävs en utökning med 5 familjebehandlare. Här krävs
samordning kring nya lokaler och en uppstart beräknas preliminärt till 2023. För att i närtid
kunna påbörja mera praktiskt och flexibelt inriktat föräldrastöd samt utredningshjälp
föreslås en utökning med 2 familjebehandlare med uppstart 2021-09-01.
Med en utökad och växande verksamhet finns ett påtagligt behov av förstärkning av
ledningsfunktionen med en heltids anställning, detta förslagsvis med en 1:e social
sekreterare. Detta möjliggör en mera effektiv samordning mellan uppdragsgivare och
utförare samt en mera verksamhetsnära ledning och styrning. Denna utökning föreslås med
uppstart 2021-09-01.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

bifalla utökning enligt bifogat förslag

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av
Justerandes sign

Anne Kotavuopio Jatko (-)
Utdragsbestyrkande
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§ forst 77
att

arbetsutskottets förslag bifalls med tillägg om en löpande risk- och
konsekvensanalys

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
Sanna Inga Poromaa (V): ”Vänsterpartiet ställer sig bakom förvaltningens förslag
angående hemmaplanslösningar, men anser att beslutsgången i socialnämnden var otydlig
och lätt kan missuppfattas”.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Taxor och avgifter samt förändringar
Socialnämnden beslutar
att

kommunstyrelsen besluta att anta förslag på taxor och avgifter

Beskrivning av ärendet
De taxor och avgifter som lyfts upp för beslut är egenavgifterna för färdtjänsten, vård-och
omsorgstaxorna, hemsjukvårdens hälso-och sjukvård samt taxa vid provisorisk
dödsboförvaltning och begravningsåtgärder. Vad som också lyfts upp för beslut är prislista
inom SAVO:s verksamheter, avgifter inom hemsjukvårdens hjälpmedel, Avgift för
hemgångsteeam alkoholhandläggningen, kunskapstest, avgift för detaljhandel med tobak,
Avgift för handläggning tillstånd tobakshandel, avgift för detaljhandel med receptfria
läkemedel, avgift för detaljhandel med folköl, avgift för detaljhandel med elektroniska
cigaretter, avgift för besök hos kommunens familjerådgivare, avgift för korttidsboenden.
Socialnämnden beslutade 2007-05-22 att taxor och avgifterna inom socialförvaltningens
verksamheter ska justeras i samma nivå som konsumentprisindex (inflationen). Det gällde
dock inte alkoholhandläggningen. KF beslutade 2011-11-14 att anta Länstrafikens taxa för
bussresor med ett påslag om 75 %. Det beslutades även att en subvention för färdtjänsten ska
läggas till om 20 %. 2012-11-12 beslutades att ytterligare subventionera färdtjänstavgiften
med 20 %.
Inga taxor och avgifter som förändras mer än tidigare beslutade principer för beräkning av
avgifterna. Vilket innebär att ändringar enbart på grund avförändringar i länstrafikens taxor,
ändring av konsumentprisindex eller höjning av prisbasbelopp endast kan utläsas av
bifogade tabeller.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

kommunstyrelsen besluta att anta förslag på taxor och avgifter

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

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

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Mari-Helen Lindström presenterar en PowerPoint där det framgår att
personalkostnaderna har stabiliserats sedan de två första månaderna av året. Kostnaderna
för IFO ökar dock och främst är det försörjningsstöd och placeringar som går över budget.
Mari-Helen Lindström berättar också att årets budget inte kommer att planeras genom
ordinarie procedur där varje förvaltning äskar medel. Denna omställning är ett sent beslut av
kommunstyrelsen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

kommunstyrelsen besluta att anta förslag på taxor och avgifter

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Kurser och konferenser
Digital utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld 5/5 via Norrbottens län.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämndens beslut
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist
Chefsdag
Under förra torsdagen ägde chefsdagen rum där det bland annat diskuterades egenkontroll.
Skadeståndsanspråk
Förvaltningen har haft en överläggning med Tunstad gällande anspråkskrav i det fall där det
uppstått en problematik med deras larm. Förvaltningen begär cirka 100.000 kronor i
skadeståndsanspråk.
Seminariet ”Vad har vi lärt oss om pandemin”
Under heldagsseminariet ”Vad har vi lärt oss om pandemin?” låg fokus på kompetensen
inom verksamheterna. Samtliga kommuner har arbetat på ett liknande sätt under pandemin.
Vikten av en samverkan påtalades. Även kommunernas behov av utveckling av kompetensen
påtalades.
Internkontrollplan
Internkontrollplanen är under bearbetning efter tidigare förslag från nämnden
Effektivitetsförslag
Det finns effektiviseringsförslag som nämnden framöver kommer att få möjlighet att komma
med synpunkter på innan det kommer att fattas beslut i nämnden
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko
Samtal om omorganisation
Ordförande och förvaltningschef har träffat skyddsombud och arbetsplatsombud för att
diskutera den nya omorganisationen som avser att separera på hemtjänst och särskilt
boende.
Skrivelser baspersonal
Det har inkommit skrivelser från baspersonal (se delgivningar).
Projektplan
När nämnden får uppdrag är det viktigt att det medföljer underlag i form av tydliga
handlingsplaner/projektplaner.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i arbetsutskottet
Justerandes sign
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§ 81 forts
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
Protokollsanteckning
Sanna Inga Poromaa (V): Vänsterpartiet tar starkt avstånd från de förslag på effektivitet som
presenteras; exempelvis; minskningen av personal, stängning av boende i Vittangi.
Vänsterpartiet står inte bakom de besparingar som föreslås då de inte kan garantera
brukarnas säkerhet.
Mats Niemi (S): Efterfrågar en risk- och konsekvensanalys för våra särskilda äldreboenden.
Vad krävs för att säkerställa att vi klarar framtida pandemier, vilken effekt har
neddragningarna haft på respektive boende och vilka åtgärder krävs. Vi behöver även göra
risk- och konsekvensanalyser när det gäller hemtjänstprojektet. Kommer vi att kunna
erbjuda den omsorg som krävs för våra äldre och kommer vår personal att orka med
effektiviseringarna.
______

Justerandes sign
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§ 82
709
Övriga frågor
De har besvarats under förgående punkter på dagordningen.
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