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§ 22
Revisorernas överläggningar med socialnämnden
Socialnämnden beslutar
att

lägga ärendet till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna ska i sin granskning pröva om
verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelse och
övriga nämnder är tillräcklig.
Socialnämnden har tillsänts ett diskussionsunderlag, utifrån underlaget ställer revisorerna
frågor till nämnden, som tillsammans med förvaltningen besvarar frågeställningarna.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga ärendet till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Håkan Dahlqvist informerar om att omställningsarbetet fortgår på
Rosengårdens särskilda boende. Planeringen av korttidsverksamheten pågår fortlöpande
med viss friktion, Regionen aviserar att det kan ske en tidsförskjutning i tidsplanen.
Socialförvaltningen, Tekniska verken och arbetsmarknadsenheten ingår i ett gemensamt
projekt angående ”Återbrukshuset”. Arbetet med familjecentralen har återupptagits, samtliga
parter är positiva men finansiering måste säkras innan uppstart kan ske.
Hemtjänstprojektet har påbörjats och en nulägesinventering är gjord. Sjuktalen på
förvaltningen fortsätter att minska.
Ordförande Agneta Björnström informerar om att hon och förvaltningschef Håkan Dahlqvist
har deltagit vid en länsträff i Luleå. Temat för träffen var ”Nära vård och omsorg - ett område
att gemensamt hantera då man står inför stora förändringar och ekonomiska utmaningar”.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens prelimära utfall januaridecember 2019 med kommentarer till avvikelser, bilaga. Redovisningen är preliminär.

Kommentarer till redovisningen:
Redovisningen visar inte ett färdigt resultat, bokföringsposter saknas fortfarande.
Socialförvaltningens nettokostnader för år 2019 uppgår till 585 mnkr och avvikelsen är -16,8
mnkr vilket motsvarar 2,86%. Verksamheter som har störst avvikelse från budget avser
kostnaderna för utskrivna patienter 3,7 mnkr, placeringar av barn och familj 19,7 mnkr (8,2
mnkr över budget) samt försörjningsstöd 11,8 mnkr (2,3 mnkr över budget). Statistiken visar
dock att kostnaderna för försörjningsstöd inte längre stiger i samma takt som tidigare år.
Inom äldreomsorgen återfinns stort underskott (5 mnkr över budget) där personalkostnader
står för den största delen 319 mnkr (7,6 mnkr över budget). Engångskostnader i och med
Gläntans flytt påverkar även resultatet 1,5 mnkr. I resultatet ingår en bokföringsmässig intäkt
med 8,8 mnkr som är en engångsöverföring för integration och asyl 2019.
Därutöver redovisas hur kostnaderna är fördelade på socialförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25, forts.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Internbudget 2020
Socialnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet till nästkommande socialnämnd på grund av att
handlingarna presenteras vid sittande bord

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen har en
beslutad budgetram att fördela inom verksamheternas behov. 2020 års budgetram för
socialförvaltningen är 571 474 tkr. Fördelningen av budgeten är framtagen med hänsyn till
beslutade besparingar, inhämtad information från enhetschefer samt föregående års budget
och utfall. Till grund ligger även socialnämndens beslut om bemanningsgrad på vård- och
omsorgsboendena.
2020

(kr)

Socialnämnd

1 240 633

Förvaltningsövergripande

20 661 294

IFO myndighet

73 913 341

Hälso- och sjukvårdsenheten

53 074 156

Social omsorg

115 504 168

Norra äldreomsorg

109 190 952

Södra Äldre omsorg

137 229 750

Östra äldreomsorg.

56 682 706

Buffert

4 250 000

Totalt

571 747 000

Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Mötet ajourneras i 10 minuter
Mötet återupptas
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26, forts.
att

bordlägga ärendet till nästkommande socialnämnd på grund av att
handlingarna presenteras vid sittande bord

Ordföranden frågar socialnämnden om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner
därvid att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras senare.
Noteras till protokoll att Sanna Inga Poromaa (V) anser att en risk- och konsekvensanalys ska
göras innan beslut fattas.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2019
Socialnämnden beslutar
att

verksamhetsberättelse 2019 delges till nästkommande socialnämnd på grund
av att ekonomiska resultatet inte är fullständigt

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ansvarsområden är ansvar och omsorg för äldre och personer med
funktionsvariationer samt individ och familjeomsorg (IFO). För att säkerställa genomförande
av uppdraget har socialnämnden en förvaltning till förfogande. Socialförvaltningen består av
ca 1 000 anställda och omsluter en budget på ca 700 mnkr. Förvaltningen består av 6
avdelningar och ett kvalitetsteam.
IFO ger stöd i frågor som rör familjerätt, försörjningsstöd samt stöd vid missbruk. Stöd i
dessa frågor sker oftast enligt socialtjänstlagen (SoL). Utöver detta så bedrivs öppna insatser
för barn och unga samt verksamheten med ensamkommande barn. Vid IFO återfinns också
nämndens myndighetsutövande vilket inkluderar beslut om insatser för äldre och brukare
med funktionsvariationer.
Inom omsorgen för äldre och personer med förebyggande arbete återfinns anhörigstöd, vårdoch omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL),
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.
Föreligger verksamhetsberättelse 2019 av vilken beskriver socialnämndens händelser under
föregående år, mål och måluppfyllelse samt framtidens utmaningar. På grund av att 2019 års
ekonomiska resultat inte kan redovisas i verksamhetsberättelsen ska den delges till
nästkommande socialnämnd.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

verksamhetsberättelse 2019 delges till nästkommande socialnämnd på grund
av att ekonomiska resultatet inte är fullständigt

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omställning av särskilda äldreboendeplatser till boende av trygghetskaraktär i
Vittangi
Socialnämnden beslutar
att

omvandla 6st särskilda äldreboendeplatser till boende av trygghetskaraktär
i Vittangi

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-12-12 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen upplåter idag, i enlighet med socialtjänstlagen, ett antal boendeplatser till
brukare som upplever oro och otrygghet i ordinärt boende men som inte har ett medicinskt
vårdbehov dygnet runt. I brist på trygghetsboenden eller andra mellanboendelösningar på
den ordinära bostadsmarknaden i Kiruna kommun hänvisas dessa i vissa fall till särskilda
boenden för äldre. Dessa brukare har svårt att få sina behov tillgodosedda på ett särskilt
boende och skulle få en bättre livskvalitet i ett självständigt boende med tillgång till socialt
umgänge och stimulerande aktiviteter.
Med detta som bakgrund föreslår socialförvaltningen att 6 lägenheter på Blomstergården i
Vittangi omvandlas till bostäder av trygghetskaraktär. Föreslagen förändring innebär ett
minskat behov av personal vilket är positivt då personalförsörjning i Vittangi är att betrakta
som svår redan idag. Förändringen föreslås genomföras under april-maj år 2020.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-01-14 § 15, att socialnämnden ställer sig bakom förslaget att
omvandla 6st särskilda äldreboendeplatser till boende av trygghetskaraktär i Vittangi
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottet förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Prioriterade yrkesgrupper i samband med särskilda åtgärder för att säkra
personalförsörjningen
Socialnämnden beslutar
att

fastställa följande yrkesgrupper socialsekreterare, sjuksköterska,
undersköterska samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter som prioriterade
grupper

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-08-20 § 200 beslutat vilka som ska omfattas av
Särskilda åtgärder för personalförsörjning med inriktningen att det ska vara anställningar
eller grupper som är så kallade bristyrken samt att kostnaderna för de särskilda åtgärderna
tas inom befintlig ram för respektive nämnds budget.
Föreligger skrivelse 2020-01-21 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialförvaltningen har kartlagt vilka grupper som ska omfattas av särskilda åtgärder för
personalförsörjning, så kallade bristgrupper. Syftet är att tydliggöra vilka yrkesgrupper som
det är särskilt viktigt att behålla och utveckla för att på så sätt kunna nyttja beslutet om
särskilda åtgärder för bristgrupper. Med särskilda åtgärder menas utbildningsinsatser eller
anställningspremie för enskild medarbetare som leder till kompetens att ta ett arbete inom
definierade yrkesgrupper inom Kiruna kommun.
Socialförvaltningen föreslår
att

socialnämnden fastställer följande yrkesgrupper socialsekreterare,
sjuksköterska, undersköterska samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter som
prioriterade grupper

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

socialförvaltningens förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillägg/ändring i delegationsordningen - gällande yttrande från domstolen
enligt 4 kap 14 § föräldrabalken (FB)
Socialnämnden beslutar
att

socialsekreterare på IFO myndighet har delegat att utreda och redovisa sitt
uppdrag direkt till domstolen enligt 4 kap 14 § FB

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-12-10 från socialförvaltningen av vilken framgår att det finns behov
av att göra ett tillägg/ändring i delegationsordningen. När Tingsrätten förelägger
socialnämnden att yttra sig genom en adoptionsutredning, görs detta enligt 4 kap 14 § FB.
Förändringen som trädde i kraft den 1 september 2018 innebär att nämnden delegerar
behörigheten att yttra sig till utredaren som därför skall yttra sig direkt till Tingsrätten, enligt
motivering från (prop 2017/18:121 sid. 69).
Förslaget innebär att socialnämnden kommer att ha ett huvudmannaskap för adoptionsutredningen och ansvarar för att en utredning kommer till stånd i enlighet med domstolens
begäran. Socialnämnden skall dock inte pröva innehållet i adoptionsutredningen eller lämna
ett eget yttrande till domstolen. Det bli i stället utredaren som redovisar sitt uppdrag till
domstolen.
Socialförvaltningen föreslår följande tillägg/ändring i delegationsordningen
Ärende

Delegat

Domstolens begäran
om yttrande
angående adoption

socialsekreterare

Ärende

Delegat

Yttrande till
domstol i
adoptionsfrågor

Socialnämnd

Vid förfall

Vidaredelegering
tillåten

Lagrum
4 kap 14 FB

Vid förfall

Vidaredelegering
tillåten
Nej

Lagrum
4 kap 10 § FB, 6
kap 12§ SoL, 11kap
1 § SoL

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2020-01-14 § 16, att socialsekreterare på IFO myndighet har delegat
att utreda och redovisa sitt uppdrag direkt till domstolen enligt 4 kap 14 § FB.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30, forts.
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

ledamöternas frågor tas upp vid nästkommande beredning

Beskrivning av ärendet
Ledamot Mats Niemi (S) ställer frågan angående uppföljningar och upphandlingsprocessen
gällande HVB-hem.
Ledamot Sanna Inga Poromaa (V) ställer frågan angående uppföljning av
familjerådgivningen.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

ledamöternas frågor tas upp vid nästkommande beredning

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

