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§ 83
Godkännande av dagordning
Socialnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen med följande tillägg:

-Budget 2022
-Taxer och avgifter
-Investeringar
-Budgetdialog
-Protestlistor
-Delgivningar
Yrkande och beslutsgång
Yrkande i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio Jatko (-)

att

godkänna dagordningen med följande tillägg:

-Budget 2022
-Taxer och avgifter
-Investeringar
-Budgetdialog
-Protestlistor
-Delgivningar
Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio Jatkos yrkanden.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Budget har hunnit läggas om, dock inte för internhyrorna. Vi har fortsatta justeringar på
lokaler åt det positiva hållet. Material och tjänster har mindre kostnader än förgående
månader. Att socialförvaltningen ligger plus beror på att ersättning för sjuklönerna betalats
ut till förvaltningen. IFO material och tjänster ligger fortfarande på en för hög kostnad. I april
månad går förvaltningen plus. Placering av barn och unga (IFO) ligger fortfarande över
budget. Missbruk har gått över budget med 1,2 miljoner. Utskrivna patienter (som är
fakturerat) har gått över budget med 1,3 miljoner. Vi räknar med att få fortsatt ekonomiskt
stöd för corona. Försörjning har samma topp som i förra året då corona hade sitt första
utbrott (flera hyror betalades ut per en gång vilket förklarar den massiva ökningen under
denna tidsperiod).
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§ 84 forts
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§ 84 forts
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga redovisningen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
Protokollsanteckning
Anne Kotavuopio-Jatko (-): Vill ha mer information till nästa nämndsammanträde gällande
de ökade utgifterna för placeringar och missbruk
_____
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§ 85
Förberedande åtgärder inför stängning av Fjällgårdens äldreboende
Socialnämnden beslutar
att
socialnämnden ställer sig bakom förslag om att succesivt omvandla Fjällgården
till korttidsboende i syfte att förbereda stängningen med tillägg att socialnämndens
presidium skyndsamt verkar för ett permanent korttidsboende i egna lokaler som inte ligger i
rivningszonen samt att socialnämndens presidium omedelbart startar samtal med KSO
(kommunstyrelsens ordförande) angående nytt korttidsboende.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan tidigare varit medvetna om att Fjällgården är föremål
för statsomvandlingen. Detta har ingått som en del i den äldreboendeplan som
tagits fram. Initialt var uppdraget att planera för ett boende om 100 lägenheter i
centrala Kiruna, för att ersätta Fjällgården, Rosengården samt Solbackens
avdelningar. I samband med detta var det planerat att begära en förlängning av
Fjällgårdens hyresavtal. Syftet med den förlängningen var att bibehålla
platsantalet i centrala Kiruna fram till att nytt äldreboende har byggts. Då det blir
allt tydligare att byggstarten av det nya äldreboendet drar ut på tiden påverkar det
även behovet av en förlängning av Fjällgården. Även om vi skulle förlänga
Fjällgården hyresavtal 1 år skulle det fortfarande inte finnas något nytt
äldreboende att flytta till enligt nuvarande tidsplan. Socialförvaltningen ser
därmed inte behovet av att förlänga hyresavtalet utan att vi inriktar vårt arbete
med att skapa förutsättningar att stänga Fjällgården enlig ursprungligt hyresavtal,
d.v.s. sista september år 2022. För att lyckas med den stängningen utan att ha
ersättningsboende för de brukare som återfinns på Fjällgården är omvandling till
korttidsboende ett alternativ.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
socialnämnden ställer sig bakom förslag om att succesivt omvandla Fjällgården
till korttidsboende i syfte att förbereda stängningen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls

av

Sanna Inga Poromaa (V)
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§ 85forts

att

tilläggsyrkande: att arbetsutskottets förslag bifalls med tillägg att
socialnämndens presidium skyndsamt verkar för ett permanent korttidsboende i egna lokaler
som inte ligger i rivningszonen samt att socialnämndens presidium omedelbart startar samtal
med KSO (kommunstyrelsens ordförande) angående nytt korttidsboende.
Votering begärd.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Sanna Inga-Poromaas yrkande efter votering.
Protokollsanteckning
Sanna Inga Poromaa (V): ”Vänsterpartiet anser inte att en tillfällig lösning med Fjällgården
är tillräcklig för att tillgodose det behov av korttidsplatser som behövs och förordar en
permanent lösning.”
______
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§ 86
Handlingsplan för stimulansmedel från socialstyrelsen och Norrbottens
kommuner 2021
Socialnämnden beslutar
att
socialnämnden tagit del av och godkänner förvaltningens förslag på
handlingsplan av stimulansmedel från norrbottenskommuner och socialstyrelsen 2021
Beskrivning av ärendet
Under 2021 får Kiruna kommun 12 mnkr i stimulansmedel för att använda till att Säkerställa
en god vård och omsorg av äldre personer, Motverka ensamhet bland äldre och ökad
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, God och nära vård samt
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.
Dessa stimulansmedel har fördelats inom förvaltningens verksamhetsområde äldreomsorg
med hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet, hälso-och sjukvård samt
biståndshandläggning.
Det är av stor vikt att sårbara grupper identifieras och att verksamheterna har riktade
aktiviteter för att nå dessa personer. Utifrån Regeringens beslut om stimulansmedlens
användningsområde har socialförvaltningen angivit områden och aktiviteter där medlen
kommer att användas. Aktiviteter för att motverka ensamhet bland äldre kan exempelvis vara
fler öppna mötesplatser med utökade öppettider, uppsökande och motiverande verksamhet
eller att sammanföra äldre på olika sociala mötesplatser. För att öka kvaliteten inom
demensområdet kan utökade öppettider på dagverksamheter, aktivitetscenter och
träffpunkter eller olika typer av kompetenshöjande insatser såsom påbyggnadsutbildning för
sjuksköterskor och utbildning för undersköterskor till Silvia systrar samt utbildning i
demenssjukdomar till samtlig baspersonal.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
socialnämnden tagit del av och godkänner förvaltningens förslag på
handlingsplan av stimulansmedel från norrbottenskommuner och socialstyrelsen 2021
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att
tilläggsyrkande: att bifalla socialförvaltningens förslag med följande tillägg:
aktiviteter som blir kvar efter att statsbidragen tagit slut tas bort, prioritera fokusområde 1,
upprätta projektplan för olika fokusområden och månads rapport till nämnden

Justerandes sign
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§86 forts
av

Sanna Inga Poromaa (V)

att

avslå tilläggsyrkandet

av

Sanna Inga Poromaa (V) m.fl.

att

arbetsutskottets förslag bifalls

Votering begärd.
Socialnämnden bifaller Sanna Inga Poromaas förslag efter votering.
_____
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§ 87
Övergång av verksamhet ”Handläggning av alkohol, tobak, e-cigaretter och
folköl samt tillsyn av ej receptbelagda medel”

Socialnämnden beslutar
att
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om att överföra verksamheten
”handläggning av alkohol, tobak, e-cigaretter och folköl samt tillsyn av ej receptbelagda
medel” till Miljö och byggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker till allmänheten behövs
tillstånd. Ska en försäljning av folköl eller tobak behövs en anmäla av detta ske till
kommunen innan försäljningen påbörjas. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till
Läkemedelsverket. Kommun har tillsynsansvar över alla försäljningsställen i kommunen som
säljer e-cigaretter/påfyllningsbehållare, tobak och folköl. Kommunen har kontrollansvar över
alla försäljningsställen i kommunen som säljer receptfria läkemedel (dock inte apotek). Det
åligger kommunen att organisera verksamhet som ansvarar för att bevilja tillstånd samt
löpande följa upp beviljade tillstånd enligt ovan.
I dagsläget hanteras alkohol- och försäljningstillsynen av socialnämnden. Traditionellt är det
socialnämnden som hanterat frågor om exempelvis serveringstillstånd men det finns inga
hinder i lagstiftningen att överföra ansvaret till annan nämnd. Miljö- och byggnämnden har
genom miljökontoret ansvar för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter.
Livsmedelsförsäljning är i princip en förutsättning för att få sälja övriga varor vilket gör att
merparten av de kontrollerade verksamheterna lyder under flera av de ovan nämnda
tillsynsområdena.
En samordning mellan livsmedelskontrollen och tillkommande tillsynsområden borde ge
tidiga samordningsvinster. Vid livsmedelskontroll på exempelvis en butik kan samma
inspektör med lätthet kontrollera även försäljning av läkemedel, folköl och tobak. Företagen
får också med förändringen en kontaktväg in till kommunen för samtliga myndighetsärenden
vilket skapar ökad service inte bara för företagen utan i förlängningen också för
medborgarna. Om tillsynen flyttas över till miljökontoret finns också en helt annan möjlighet
till kompetensväxling mellan alkoholhandläggaren och andra inspektörer vilket gör att den
situation som idag finns med starkt personbunden kompetens kan lösas på ett enklare sätt.
Ytterligare en fördel med att samordna tillsynen blir att kontakterna med andra lokala
myndigheter som exempelvis polisen förenklas
En stor anledning till att socialnämnden traditionellt sett hanterat alkoholfrågorna har varit
att folkhälsan ska tas i beaktande. Det finns med andra ord en risk att folkhälsoperspektivet
kommer i skymundan vid hantering av framförallt serveringstillstånden. Idag är
miljökontoret remissinstans vid ansökan om serveringstillstånd i egenskap av lokal
Justerandes sign
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§ 87 forts
myndighet inom hälsoskyddsområdet. Möjlighet finns att i framtiden remittera åt andra
hållet, till exempelvis folkhälsostrateg eller annan lämplig funktion inom kommunen, så att
folkhälsoperspektivet behålls. Självklart finns det också en risk vid övertagande av en
verksamhet att värdefull kompetens och rutiner går förlorade om inte intresse för en bra
överlämning finns hos båda parter.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att
Socialnämndens ställer sig bakom förslaget om att överföra verksamheten
”handläggning av alkohol, tobak, e-cigaretter och folköl samt tillsyn av ej receptbelagda
medel” till Miljö och byggnadsnämnden.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

arbetsutskottets förslag bifalls med tillägg: att korrektera texten i
tjänsteskrivelsen så att det framkommer att det är självfinansierat samt
benämningen av instans

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
______
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§ 88
Information av arbetsmarknads- och integrationsenheten
Socialnämnden beslutar
att

lägga presentationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten presenterar och svarar på frågor. IFO medverkar
via Skype.
Det är mycket som hänt hos arbetsförmedlingen. Covid-19 har bromsat individer från att
komma in på arbetsmarknaden.
DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Det är ett samverkansprojekt
mellan kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna. Delegation för unga och
nyanlända och inkluderar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att
påskynda individens etablering. Det krävs tidiga insatser för unga så att de fullföljer
gymnasieutbildningen. Målsättningen med projektet är att öka antalet individer som utbildar
sig - att höja kompetensen hos individer så att de etableras i arbetslivet. Det är viktigt att
förse individer med sysselsättning.
Resurser på Arbetsmarknads- och Integrationsenheten: Idag arbetar en
arbetsmarknadskoordinator, en arbetsledare, en handledare. Idag finns 20-30 deltagare
inom programmet. Enligt arbetsförmedlingen skulle ytterligare 20-30 individer behöva ta del
av programmet med extratjänster. Vi har exempelvis Boomerangen, Fritidsbanken,
Pensionärsservice att arbeta med. Arbetsmarknadsåtgärder som bedrivs i egen regi (inhouse) är en viktig del av projektet. Det är bra för individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden med exempelvis funktionsnedsättningar o.s.v. Även språkpraktik erbjuds.
Utmaningar: ökat antal individer som står utan arbete och möjlighet till egen försörjning.
Nyanlända och unga. Utveckla nya metoder för att lotsa ut individer på arbetsmarknaden.
Vad kan vi göra? Kommunen kan välja att antingen betala för aktivitet eller för passivitet.
Resurser för att arbeta med individer långsiktigt är dock begränsade.
Arbetsmarknadsenheten tar ett stort ansvar för individer som går från bistånd till
extraanställning (dock kortsiktigt). Hur kan man få in dessa individer i långvarig försörjning?
Det behövs en samverkan mellan andra förvaltningar och andra kommunala bolag. Det
behövs också personella resurser för att jobba ut individer i det privata näringslivet. Det finns
dialog med politiker, DUA och andra förvaltningar. Resurser behöver förstärkas, exempelvis
för att förse individer med extra språkstöd. Vi behöver också en resursoptimering.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga presentationen till handlingarna
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§ 88 forts
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio Jatko (-)

att

lägga presentationen till handlingarna

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

Justerandes sign
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§ 89
Information om Hemmaplanslösningar samt Äldreomsorgslyftet
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Justerandes sign
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§ 89 forts
När det gäller hemmaplanslösningar finns nu en risk- och konsekvensanalys. Det är inte
sprunget ur ett arbetsmiljöperspektiv utan istället ett organisationsperspektiv.
Gällande nämndens önskemål om ekonomisk kalkyl: den är under bearbetning och kommer
att redovisas i juni månads nämnd.
Äldreomsorgslyftet
Det har inkommit 8,2 miljoner i statliga stöd för 2021 och förhandsbesked för 2022 är att
stödet är sänkt till 8 miljoner. Det har upprättats en handlingsplan för hur pengarna är tänkt
att användas. Validering och utbildningsplan för att uppnå undersköterska-kompetens står
för den absolut största delen. Vårdbiträden skall erbjudas möjlighet att studera till
undersköterskor. Det är viktigt att betona att den stora volymen skall användas till utbildning
av ordinarie personal (baspersonal). Vi avser också att erbjuda undersköterskor fortbildning.
Vi avser att kombinera verksamhetens behov med den statliga satsningen. Det satsat också
på introduktionsstruktur för nyanställda med två introduktionstillfällen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår
att

lägga informationen till handlingarna

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Anne Kotavuopio-Jakto (-)

att

bifalla arbetsutskottets förslag

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne-Kotavuopio-Jatkos yrkande
Protokollsanteckning
Sanna Inga Poromaa (V): ”Vänsterpartiet ställer sig bakom förlaget i helhet utan
förändringar.”
Mats Niemi (S): ”Anser att socialförvaltningens förslag är ett bra förslag.”
______
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§ 90
Kurser och konferenser
______
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§ 91
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämndens beslut
att

socialnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist
Äldreboende
Förvaltningen har haft en verksamhetsdialog gällande fastighetsfrågor. Frågan om ett nytt
äldreboende lyftes upp och responsen är mer positiv än tidigare. Det ska tillsättas en extern
utredning för att utreda hur många äldreboendeplatser kommunen är i behov av.
Kommunstyrelsen kommer att upphandla en konsult för att räkna ut behovet.
Gruppbostad
Signalerna gällande gruppbostad är mer positiva. Det hade varit önskvärt att bedriva
gruppboende i Kirunabostäders bestånd. Kirunabostäder har dock inte möjlighet att
tillgodose behovet.
Familjecentral
Förvaltningen har fått klartecken till att gå vidare med familjecentralen på sjukhuset,
förutsatt att regionen vill fortsätta att hyra ut lokaler till kommunen. Det förs en dialog
mellan kommun och region gällande lokalfrågan.
Återvinningsarbete
Förvaltningen har fått klartecken gällande återvinningsarbete. Projektet är ett
gemensamarbete med arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen har fått klartecken att gå
vidare med projektering.
Sanna Inga Poromaa (V): Kommer regionen att säga upp hyresavtalet med Solbacken?
Håkan Dahlqvist: Det är oklart i dagsläget. Regionen har skickat olika signaler gällande
lokalfrågan. Skolan har blivit nekad fortsatt hyrning av lokal, samtidigt som kommunen
har fått godkännande för fortsatt hyrning av förrådslokaler. Det finns en risk att regionen
kan komma att säga upp avtalen för att undvika att kommunen får besittningsrätt.
Protokollsanteckning
Sanna Inga Poromaa (V): ”Vänsterpartiet menar att ett nytt äldreboende och LSS-boende
bör vara högt prioriterade investeringar för socialnämnden.”
Mats Niemi (S): Finns det alternativ? Det är en högt prioriterad fråga.
Håkan Dahlqvist: Vi vet inte hur regionen avser att agera, så vi bör inte dra förhastade
slutsatser. Men om regionen väljer att säga upp avtalen, hamnar vi i en olycklig situation
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då det blir en minskning av 60 äldreboendeplatser samtidig som det inte finns någonstans
att överflytta verksamheten.
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko
Samtal om omorganisation
Skrivelser baspersonal Det är viktigt med transparens. Hela nämnden bör få ta del av
diskussionen gällande de skrivelser som inkommer. Det finns minnesteckningar från skyddsoch arbetsplatsombud och det kommer att delges nämnden. Det har inkommit en skrivelse
från en medborgare som funderar kring socialnämndensverksamhet ute i byarna. Den
skrivelsen kommer att skickas ut som en delgivning. Efter hemtjänstbesöket har det
upprättats en skrivelse och jag (ordförande) är i dialog med hemtjänsten. Jag (ordförande)
och förvaltningschefen kommer att fortsätta att träffa ombud. Gällande situationen i Vittangi
- det är viktigt att undersöka orsaken till den oro som finns bland personal.
Internkontrollplan Det är viktigt att förtydliga vad som saknas i internkontrollplanen. Jag
(ordförande) har träffat utredaren i veckan. Ordförande tog upp förändringar i
internkontrollplanen för revidering av internkontrollplan.
Gällande yrkandet under punkten ”Handlingsplan stimulansmedel för
Äldreomsorgslyftet 2021-2022”
I år finns det elva stycken riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Ekonomirapporten från
SKR, Sveriges kommuner och regioner, varnar för de riskerna med de tillfälliga stöd som
riktats till äldreomsorgen. Om pengarna används till att öka personaltätheten kommer
kostnaden vara kvar efter att statsbidragen har tagit slut. Under förutsättning att ett annat
finansieringsalternativ kan presenteras kan en sådan kostnad godkännas.
Framtiden handlar mycket om att klara av de nya utmaningarna. Det är angenämt att börja
ställa om till ny teknik inom äldreomsorgen för kommande äldre som målgrupp har andra
krav på omsorgen. Viktigt att inte använda projektmedel till det som ska inrymmas i en
ordinarie lagstyrd verksamhet med optimerad personalstyrka.
Handlingsplanen saknar projektplan med kostnadskalkyl. Risken är stor att bidragen tar slut
okontrollerad.
Det är viktigt att säkerställa och prioritera fokusområde 1. Utbildning av baspersonal
genomförs innan andra aktiviteter eller fokusområden påbörjas.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i arbetsutskottet
av

Anne Kotavuopio-Jatko (-)

att

socialnämnden har tagit del av informationen.
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Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande.
Protokollsanteckning
Sanna Inga Poromaa (V): ”Vänsterpartiet vill att nämnden ska få kontinuerlig information
angående hanteringen av protestlistorna och anser att protesterna från personal ska tas på
allvar.”
______
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Övriga frågor
Sanna Inga Poromaa (V): Beslut om taxor och avgifter. Varför har den inte inkommit till
kommunstyrelsen?
Håkan Dahlqvist: Den har varit försenad på grund av sen justering av protokoll på grund
av sjukdom. Den har dock skickats in.
Mats Niemi (S): Efterfrågar att gå igenom internbudgeten.
Birgitta Stålnacke (C): Det är bra med att få in skrivelser. Det är en levande fråga under
tidens gång. Det är viktigt att lyssna på individer som besitter erfarenhet inom verksamheten.
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