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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

2022-09-27, kl. 
13:15-16.25 

NÄRVARANDE SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

LEDAMÖTER 

- Anne K-Jatko I 

C Elisabeth Fors I 

C Birgitta Stålnacke I 

SJVP Rauno Sirén I 

S Mats Niemi - 

S Marianne Baas I 

FI Laila Rolfsdottir - 

NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

NÄRVARANDE 

R= Röst-
berättigad 
ersättare 

SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

ERSÄTTARE 

C Ann-Christin Lahti IR 

SJVP Martti Kivimäki - 

M Elisabeth Andersson I 

KD Mattias Messner - 

V Sanna Inga Poromaa IR 

SL Bertil Blind - 

S Waldemar Tapojärvi - 
Insynspolitiker Madeleine Vestling I §§ 114-115, 121-131 
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§ 114

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som 
ska tilläggas eller tas bort.  
Punkten 7 på dagordningen Information från socialförvaltningens lokalstrateg utgår. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att godkänna dagordningen 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 115           2022-228/706 

Ekonomisk redovisning 

Socialnämnden beslutar 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger reviderad ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall mot budget 
januari-augusti 2022, enligt nedan tabell. Arbetet med delårsbokslut pågår det kan bli 
ändringar i prognosen. 

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser enligt följande: 

• IFO Försörjningsstöd avvikelse + 0,03 mnkr.

• IFO Placeringar barn och unga 9,8 mnkr över en budget på 13,3 mnkr.

• IFO placeringar missbruk 3,5 mnkr över en budget på 4,7 mnkr.

• IFO konsultkostnader 6,6 mnkr över budget.

• Hälso- och sjukvård 0,4 mnkr konsultkostnader.

• Kostnader för utskrivna patienter 7,5 mnkr.

• Boendeavdelning; Stora personalkostnader på grund av brukare med särskilda skäl
(fallrisk mm) samt Covid både hos personal och brukare i början av året.

• Hemtjänsten; Covid i början av året hos personal och brukare svarar för en del av
personalkostnaderna.

• Mycket stora kostnadsökningar för livsmedel, drivmedel och förbrukning. Betydligt
högre än budgeterat vilket innebär att budgeten kommer vara svår att hålla under
detta år.

• Prognos räknar med att löneskuld inte ökar mer än 500 tkr (ökning av innestående
semester eller övertid i december).

Därutöver presenteras personalkostnader för augusti-september. 

Föredragandet i ärendet Mari-Helen Lindström, controller. 
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§ 115 forts.  2022-228/706 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 179, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna  

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 121   2022-226/700 

Verksamhetsberättelse socialnämnden delår 2022 

Socialnämnden beslutar 

att i stycke 7 revidera mening ”Denna verksamhet leder förhoppningsvis i 
förlängningen till minskade insatser från socialtjänsten gällande barn och 
familjeärenden”, med att ta bort ordet ” förhoppningsvis” 

att lägga verksamhetsberättelse delår 2022 till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger socialförvaltningens verksamhetsberättelse delår 2022, 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 5 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. På IFO (Individ och familjeomsorg) finns 
nämndens samlade myndighetsutövning i form av bland annat familjerätt, försörjningsstöd, 
stöd vid missbruk och beroende, våld i nära relation och all myndighetsutövning avseende 
omsorgbeslut, här finns även förvaltningens samlade administrativa stöd.  

Första halvåret har präglats av utmaningen att rekrytera personal en utmaning som kommer 
att kvarstå under 2022. Effekten av Covid-19 har avtagit, dock förkommer fortfarande inslag 
av sjukdomsförekomst. Arbetet med att normalisera verksamheterna efter pandemin pågår. 
Statliga stimulansmedel i olika former har tillskjutits socialförvaltningen för år 2022. Utifrån 
dessa medel har arbete genomförts för att utveckla verksamheter med exempelvis 
kompetensutveckling, mötesplatser samt den fysiska miljön där verksamheter bedrivs. 
Stadsomvandlingen påverkar förvaltningen i allt större omfattning vilket inneburit att 
verksamheter fått ställa om. Belastningen på hemsjukvård och hemtjänst har ökat och trycket 
från Regionen påverkar arbetssituationen. I och med arbete med ”Nära vård” så kommer mer 
ansvar att läggas på kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har även arbetat med 
införandet av nytt verksamhetssystem, ett arbete som beräknas pågå under 2022–2023 
Socialnämnden inrättade ett nytt stipendium som ska delas ut årligen på hemtjänstens dag. 
2022 var det 2 undersköterskor i hemrehabteamet som fick ta emot det första stipendiet.  

Arbete med effektivisering av hemtjänst fortskrider och organisatoriska förändringar ses över 
för att kunna nyttja resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Placeringar fortsätter att utvecklas 
negativt. Arbete med att hitta nya arbetsformer pågår. Förvaltningen utnyttjar möjligheterna 
till deltagande i webutbildningar vilket i sin tur sparar in på tid, resekostnader och 
utbildningskostnader samtidigt som kompetensförsörjningen bibehålls. Förändringen i 
omvärlden med en hög inflation samt brist på personalresurser vilket har fördyrat 
förvaltningens kostnader för livsmedel, bränsle samt kostnader för övertid och bonus till 
vikarier har påverkat förvaltningen negativt och prognosen för 2022 är – 62 mnkr. 
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§ 121 forts.           2022-226/700 

Personalförsörjningen och stadsomvandlingen är två stora utmaningar som påverkar 
förvaltningens framtid planering och ekonomiska förutsättningar. Svårigheten med att 
rekrytera medarbetare med kompetens inom alla yrkeskategorier på förvaltningen kräver en 
långsiktig planering där man måste se över och fördela arbetsuppgifter.  

Stadsomvandlingen kommer påverka arbetsplatsernas framtida placering vilket kan skapa 
spekulation och oro. Konkurrensen om nyutbildad personal inom omvårdnadssektorn är 
hård. De utbildningssatsningar som är planerade kommer under en övergångstid medföra 
ytterligare personalbehov vilket försvårar situationen. Under hösten kommer ett äldreboende 
om 18 platser stängas för att bereda plats för ett korttidsboende vilket innebär att antalet 
särskiltboendeplatser i Kiruna minskar.   

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av     Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att       i stycke 7 revidera mening ”Denna verksamhet leder förhoppningsvis i  
förlängningen till minskade insatser från socialtjänsten gällande barn och 
familjeärenden”, med att ta bort ordet ” förhoppningsvis” 

att lägga verksamhetsberättelse delår 2022 till handlingarna 

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



KIRUNA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
SOCIALNÄMNDEN           2022-09-27       13 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

§ 122  2022-211/700 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämnden beslutar 

att anta revidering av socialnämndens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag på revideringar av socialnämndens delegationsordning. 

Inledningsvis har kapitlet Allmänt om delegationsordning utökats med ett stycke avseende 
kompletterande beslutanderätt.  

Där en föreslagen revidering innebär en förändring i innebörden av delegationen eller 
delegationsordningen finns förklaringar nedan. I övrigt innebär revideringarna redaktionella 
förändringar som förtydliganden, rättelser och uppdatering av sidor, sektioner och punkter. 

Personal, sektion 6.2 
En ny punkt 6.2.8 har införts för att socialnämndens delegationsordning ska vara 
överensstämmande med kommunstyrelsens delegationer i personalfrågor. När kommun-
styrelsens delegationsordning upprättades var tanken att sektionerna om ekonomi- och 
personalfrågor skulle vara samstämmiga i samtliga nämnders delegationsordningar då dessa 
frågor bör hanteras likadant oavsett var i organisationen det hanteras. 

Överklagande, yttranden och anmälan till domstol m m, sektion 6.4 
I punkt 6.4.2 föreslås en ändring där enhetschef får rätt att utse ombud att föra nämndens 
talan i förvaltningsdomstol. Förvaltningschefens rätt att utse ombud vid allmän domstol 
kvarstår.  

Beslut om bistånd, sektion 6.6 
I punkt 6.6.9 har de olika alternativen för delegationen tagits bort då delegationen ändå 
ligger på samma funktion och punkt 6.6.12 har endast flyttats längre ner och blivit punkt 
6.6.19. 

Beslut om LVU, sektion 6.8 
För att förenkla sökvägar och tydliggöra har de punkter som berörs av beslutade 
förordnandena fått en kommentar i kolumnen Villkor/övrigt som hänvisar till den nya 
sektionen 6.10 som handlar om kompletterande beslutsrätt, namngivna personer som kan 
fatta brådskande beslut. Nämnden fattar separat beslut om förordnanden. 
Sektionen har även fått nya punkter 6.8.3 och 6.8.24 då dessa delegationer inte har varit 
upptagna i delegationsordningen och har kompletterande beslutsrätt, d v s ett förordnande 
på en namngiven person som kan fatta brådskande beslut. Punkterna 6.8.24 och 6.8.25 har 
sammanförts till en gemensam punkt 6.8.26 då dessa har samma lagrum som stöd. 
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§ 122 forts.           2022-211/700 

Beslut om LVM, sektion 6.9 
Punkten 6.9.3 har fått en kommentar i kolumnen Villkor/övrigt som hänvisar till den nya 
sektionen 6.10 som handlar om kompletterande beslutsrätt, namngivna personer som kan 
fatta brådskande beslut. 

Kompletterande beslutsrätt, sektion 6.10 
Föreslagen sektion är ny och ska verka som ett tydliggörande då den ska läsas parallellt med 
beslut om förordnanden för vissa brådskande beslut. Sektionen är föreslagen för att förenkla 
sökvägarna vid brådskande beslut. 

Övrigt inom socialförvaltningen, sektion 6.14 
Punkten 16.14.1 har tagits bort då den redan finns i punkten 6.6.4. 

Lex Sarah, sektion 6.16 
I denna sektion har hänvisning gjorts till gällande styrdokument för att säkra att hanteringen 
och tillvägagångssättet blir enhetligt oavsett vem som handhar anmälningar från början. 

Administration, organisation, särskilda bemyndiganden, sektion 6.20 
Här har två nya punkter föreslagits; 6.20.6-6.20.7 avseende delegationer för tecknande av 
konsultavtal och familjehems/HVB-avtal på enhetschefer. Delegationerna är föreslagna för 
att underlätta hanteringen i verksamheterna då det är enhetscheferna som känner till 
överenskommelser och då det ibland krävs en snabb hantering. 

Föredragande i ärendet Susan Sidér, jurist. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 181, att anta revidering av socialnämndens 
delegationsordning.  

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 123     2022-212/700 

Förordnande avseende kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt 
förvaltningens förslag 

att besluten ska anmälas på nästkommande sammanträde 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse daterad 2022-09-02 av vilken framgår att inom socialnämndens 
verksamheter uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut, 
där det inte är görligt att invänta nämndens eller arbetsutskottets sammanträde. I många av 
dessa fall har socialnämnden möjlighet att delegera till ledamot eller tjänsteperson att 
besluta å nämndens vägnar. Delegation kan användas där lagen medger att besluten 
delegeras. 

Utöver delegering finns i LVU och LVM en kompletterande beslutanderätt. Till skillnad mot 
beslutanderätt genom delegering är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att 
användas när beslut av socialnämnden eller delegat inte går att avvakta. Nämnden har 
möjlighet att förordna annan ledamot än ordförande eller tjänsteperson i vissa fall att fatta 
denna typ av beslut. Denna så kallade kompletterande beslutanderätt kräver ett särskilt 
förordnande där de som förordnas ska namnges. Därför föreslår förvaltningen att nämnden 
beslutar att ge kompletterande beslutanderätt enligt nedan förteckning. 

Föredragande i ärendet Susan Sidér, jurist. 
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§ 123 forts.  2022-212/700 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 182, att socialnämnden beslutar att ge kompletterande 
beslutanderätt enligt förvaltningens förslag, att besluten ska anmälas på nästkommande 
sammanträde. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 124            2022-213/700 

Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 2-2022 

Arbetsutskottet föreslår 

att  statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse daterad 2022-08-24 av vilken framgår att i socialtjänstlagen samt Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 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 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna är enligt lag skyldiga att verkställa 
beslut inom rimlig tid. Om detta inte sker, har IVO, möjlighet att ansöka om 
sanktionsavgifter genom Förvaltningsrätten. 

I statistikrapporten för kvartal 2-2022, har 16 beslut rapporterats. Det innebär att  
verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i verk-
ställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden.  

• 1 ärende avser daglig verksamhet enligt LSS

• 11 ärenden avser kontaktperson enligt LSS

• 2 ärenden avser särskilt boende för vuxna enligt LSS

• 1 ärende avser särskilt boende, enligt 4 kap 1 § SoL

• 1 ärende avser kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 183, att statistikuppgifterna överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 125           2022-214/700 

Resultat öppna jämförelser 2022, äldreomsorg och LSS 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga redovisningen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger en sammanställning av resultatet av enhetsundersökningen om äldreomsorg 
särskilt boende, hemtjänst och LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till 
kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå. Undersökningen genomfördes 
januari-april 2022. 

Utifrån resultaten kommer avdelningarna ta fram förbättringsområden att arbeta med. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 184, att lägga redovisningen till handlingarna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 126          2022-159/700 

Yttrande gällande motion - Kiruna kommun bör upprätta en handlingsplan för 
Suicidpreventionen 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande gällande Motion – Kiruna kommun bör 
upprätta en handlingsplan för Suicidprevention 

att  överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för beslut 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-09 § 112 gällande  
Motion – upprätta en handlingsplan för suicidprevention. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att inhämta yttrande i ärendet från socialnämnden. 

Socialnämndens yttrande  
I Regionen pågår arbete med upprättande av en ny plan för Suicidprevention. Den har 
processats fram i samverkan med brukarorganisationer. Planen beslutas i styrelse i slutet av 
september. Planen i stora drag är att den består av ett antal fokusområden, gemensam 
samverkan, lärande, höjd kunskapsnivå och utbildning, stärkt vårdkedja, uppföljningar, stöd 
till efterlevande och närstående, digitalisering, barn och unga, föräldrastöd med mera. 
Planen kommer att innehålla individfokus samt strategisk nivå och den skall vara mer 
”lättarbetad”. När planen för Suicidprevention är beslutad av Regionen så kommer den ut 
och skall fattas beslut om av Kommunfullmäktige i respektive kommuner. 

Arbete med Suicidpreventionen är inte bara en fråga för socialtjänst. Detta är en 
kommunövergripande fråga och därför behöver en övergripande och lokal plan för Kiruna 
kommun tas fram. Denna plan skall sedan brytas ned i respektive nämnder och även 
socialnämnden som skall upprätta plan för sitt verksamhetsområde specifikt. Socialnämnden 
kommer efter beslut om Suicidpreventionen i Kommunfullmäktige och utifrån Kiruna 
kommuns lokala övergripande plan för arbetet, att bryta ned den till socialförvaltningens 
område och upprätta en handlingsplan.   

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-13 § 185, att socialnämnden godkänner förvaltningens 
yttrande gällande Motion – Kiruna kommun bör upprätta en handlingsplan för 
Suicidprevention, att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för beslut. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 
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§ 126 forts.  2022-159/700 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 

Noteras till protokollet att Sanna Inga-Poromaa (V) deltar ej i beslutet. 
------- 
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§ 127

Uppföljning sommaren 2022, individ och familjeomsorgen (IFO) och hälso- och 
sjukvårdsavdelning (HSA) 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgen (IFO-MyA): 

Utredningsenheten: Medarbetarnas upplevelse är att situationen har varit hanterlig. Enheten 
gick ut med en annons 2 ggr inför och under sommaren om att handläggningstiden kunde bli 
fördröjd.  

Barn och familjegruppen: Det har varit samma styrka som förra sommaren men det har varit 
ett högre tryck på ärenden jämfört med tidigare somrar, det blev även extra kännbart när 
flera blev sjuka samtidigt.  

Vuxengruppen: Det har varit 2st socialsekreterare i tjänst hela sommaren på missbruks-
enheten, vilket det fanns behov av. Överlag har det fungerat bra under sommaren. 

Administration: Sommaren har fungerat bra. 

Inga avvikelser har noterats på någon av enheterna. De har delvis varit tuffa socialjourer och 
att verkställigheten inte har fungerat när resurser har saknats. Förvaltningsrätten har inte 
godkänt vissa underskrifter då det saknades förordnanden.  

Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA): 

Inför sommaren har HSA jobbat för att få fler sjuksköterskor för att kunna stärka upp 
patientsäkerheten då det har varit svårt att få baspersonal med kompetens. Avdelningen har 
haft mer vikarier än tidigare somrar. Det har varit en del övertider och några har sålt 
semestervecka för att få det att gå ihop. Sjuksköterskorna har varit nöjda med sommaren och 
tycker att det har varit en bra bemanning i jämförelse med tidigare år.  
På grund av Covid-utbrott medförde det till en del extra jobb och sjukskrivningar på grund av 
Covid. Sjuksköterskorna har fått vara lite extra uppmärksamma på att alla delegerade 
insatser blivit utförda. 

Inför sommaren gjordes riskanalyser tillsammans med vårdförbundet. 

På Rehabsidan har det varit ont om personal i sommar. Då många har haft semester 
samtidigt har det varit sårbart. Inför nästa sommar måste ledigheterna delas upp på ett 
bättre sätt.  
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Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 128  2022-227/730 

Lägesrapport boendesamordning 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Lägesrapporten som redovisas gäller för perioden augusti-september. I rapporten framgår 
följande: 

• Antal brukare i kö till särskilt boende, har minskat under september månad.

• Antal brukare på korttidsboende i väntan på särskilt boende, har minskat under
september månad.

• Tillgängliga korttidsplatser, har minskat.

• Antal brukare på korttidsboende för utredning av särskilt boende, har minskat.

• Antal brukare i kö för korttidsplats, har ökat.

• Antal brukare som väntar på bostadsanpassning, oförändrat.

• Antal hemmavarande brukare i väntan på korttidsplats, oförändrat.

• Antal brukare på sjukhus i väntan på korttidsplats, oförändrat.

Föredragande i ärendet Mona Holmström, förvaltningschef. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
---------- 
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Kurser och konferenser 

Det kommer att hållas en workshop 3-4 november. Detta är ett led i åtgärderna på 6:6a från 
SSR för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Finn Kronsporre som är jurist och specialist 
inom socialrätt kommer att hålla i workshopen under två dagar. Fokus är att hitta en ökad 
samsyn mellan politik och IFO. 
--------- 
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§ 130

Förvaltningschef och ordförande informerar 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mona Holmström: 

• Arbetet fortgår med bemanning och rekrytering, en rekryteringsgrupp är upprättad
alla fackliga företrädare är inbjudna. Aktiviteter som är framtagna hittills är bland
annat att erbjuda personal boende redan vid annonsering. Omvärldsbevakning
gällande arbete för 17 åringar.

• Det pågår arbete med utkörning/installation av låsbara medicinskåp, till brukare i
ordinärt boende.

• Förvaltningen har fått information av Håkan Olsson vid Norrbottens E-hälsonämnd
gällande det nya verksamhetssystemet Combine. Kiruna kommer att gå in i Combine
som nummer 3 nästa år, sommaren/hösten.

• Avdelningscheferna har gjort handlingsplaner gällande budget som följs upp av
förvaltningschef varannan vecka. Fokus är att bromsa den negativa kostnads-
utvecklingen.

• Förvaltningschef, socialnämndens ordförande och avdelningschef har haft en
informationsträff med Solbackens anhöriga gällande flytten av korttidsboende från
Fjällgården till Solbacken. Man har även haft möte med personalgruppen. Arbetet är
påbörjat med att upprätta risk- och konsekvensanalyser.

• HVB Geologgatan föreslås att läggas ned vid årsskiftet, det pågår översyn av beslut.

• Förvaltningen har haft en delegation av professioner som besökt Kista mässan i juni.
Det finns några förslag på digitala lösningar som förvaltningen ska se över.

• Det är en fördröjning i faktureringen från Regionen gällande utskrivningsklara
patienter.

• En tjänsteskrivelse kommer att utformas gällande anhörigkonsulentens uppdrag.

• Det finns behov av utökning av familjecentralen, äskande kommer att göras av kultur
och utbildningsförvaltningen.

• Projektet för äldrekonsulenterna kommer att förlängas efter sista december. Projektet
har tagits emot mycket positivt och varit väldigt uppskattat ute i verksamheterna.
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§ 130 forts.

• Avdelningschef hemtjänst söktiden har gått ut, urval kommer att göras och intervjuer
planeras in. Anhörigkonsulent och demenssjuksköterska är ute på sök, vikarierande
kvalitetsledare är tillsatt.

• Parkskolans B-hus (vissa delar i huset) har drabbats av arbetsmiljöproblem, personal
har drabbats av nästäppa, försämrad astma, hosta mm. Kontakt sker nu med
Kirunahälsan och med KBAB för åtgärder.

• PwC kommer att göra en granskning av förebyggande arbete mot mutor och
korruption.

• Ansökan är gjord för prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att
minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om
äldre samt prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.

• Ungdomsmottagningarna i Norrbotten, pågår en översyn enligt beslut i
Kommunförbundet Norrbottens politiska samverkansberedning.

• Yrkesresan, Kiruna deltar i att utbilda andra kommuner.

• Socialchefsdagarna 2023, önskemål om att även politik deltar i dessa dagar då det är
många och stora frågor som avhandlas.

• Aktuell socialpolitik i Skellefteå 2023. Den stora frågan som kommer tas upp är
kompetensförsörjning, önskemål om att även politik deltar.

Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko 

• Vill pointera att det känns otroligt bra och tryggt med nya förvaltningschefen Mona
Holmström.

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
-------- 
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§ 131

Övriga frågor 

Inget för dagen. 
-------- 
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