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§ 107
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut arbetsutskott 2017-02-07
2017-02-07 § 94, arbetsutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag gällande
internbudget 2017 med konsekvensbeskrivning.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare
* återkallelse av serveringstillstånd eftersom tillståndshavaren inte utnyttjar tillståndet längre, LKAB
Bolagshotell och hotellets annex, 2017-01-18,
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Compass Group AB, 2017-02-01-2017-02-02.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga delgivningarna till handlingarna.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialchef Elisabeth Hansson lämnar följande information:
-

Angående en incident på ett vård- och omsorgsboende som medfört avstängning av personal under
utredningstiden.

-

Angående en takskada på vård- och omsorgsboendet Gläntan.

-

Att tema/måldag för socialnämnden är 1 mars.

Personaltillsättningar inom socialförvaltningen:
-

Jenny Lindberg avd. chef IFO kommer att vara tjänstledig 6 mån, Ulrika Karlström tillträder
som vikarie för Jenny.

-

Katarina Törmä förlängs med 6 månader för att arbeta med rehabiliteringsarbetet.

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga lämnad informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-december år 2016.

Jan-dec 2016

Intäkter

Personal

Nämnd

1

104

Lokaler

Speciella kostnader

M&T

Summa

-912

-807

-956

-956

FÖS

409

3 290

288

-3 189

798

IFO

2 536

3 241

-137

-4 638

1 002

HSA

1 703

1 119

-50

-1 064

1 708

Utredning

21

-45

17

339

331

BOA

5 846

-8 177

22

-3 230

-5 539

Östra hemtjänsten

286

-2 838

-3

-430

-2 985

Movägen

5 031

-7 022

5

-916

-2 903

-1 710

-1 710

Utskrivna patienter
HSE

144

-315

-27

-659

-858

Hemsjukvården

5

-343

27

-61

-372

LSS

-6 806

3 425

721

-6 785

-9 446

Personlig assistans

-7 741

2 739

296

-1 791

-6 497

Summa

3 854

2 641

833

-12 810

Kommentarer till avvikelse:
 Sanktionsavgifter som avser LSS (bokfört under nämnden).
 Höga kostnader mot externa assistansanordnare (LSS), två ärenden på sammanlagt ca 240
tim/veckan som sedan nov respektive jan är i avvaktan på SFB-beslut. Det innebär ca 300
tkr/månaden som förväntas ersättas av försäkringskassan, ej beslut under 2016.
 Höga personalkostnader i samband med övergången till Movägen.
 9 mnkr extra från statens ”integrationspengar” är beviljade.
 Höga kostnader för utskrivna patienter.
 Försäkringskassans ändrade utbetalningsrutiner största orsaken till mindre intäkter än beräknat
för LSS.
 Rehabkostnaderna lägre än prognos.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109, forts
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 93, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Marie-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Revidering socialnämndens attestreglemente
Socialnämnden beslutar
att

anta socialnämndens revideringar i attestreglementet

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-02-10 från socialförvaltningen av vilken framgår att attestreglementet är i behov
av revidering. Reglementet reglerar vem som är huvud konterare/attestant för respektive enheter. Texten i
reglementet behöver uppdateras med regler om jäv och om hur uppdatering av reglementet ska utföras.
Socialförvaltningen föreslår att ändra texten i attestreglementet enligt följande:
I socialnämndens attestreglemente finns socialförvaltningens kostnadsställestruktur, rapportstruktur och
Sökbegrepp i ekonomisystemet Unit4 – Agresso. Attesträtten gäller inte verifikat (exempelvis leverantörsoch internfakturor, arvoden, utanordningar, avyttring/försäljning och bokföringsordrar) som personligen
rör attestanten själv, attestantens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.
I dessa fall skall attestansvariges överordnande attestera. Det kan exempelvis gälla; egen kontorsutrustning och möbler, egen mobiltelefon, egna terminalglasögon, egna årsavgifter i föreningar,
representation, kurser, utbildningar och arbetsluncher.
Representation konteras av ekonomiavdelningen. Deltagarförteckning ska bifogas vid representation,
kurser, utbildningar och arbetsluncher. På samtliga kostnadsställen har förvaltningschef och controller
rätt att fungera som antingen konterare, huvud attestant eller attestersättare. Attest- och konteringsrätten
ges ej i kombination på ett och samma verifikat. Ekonom för socialförvaltningen har rätt att fungera som
konterare. Förvaltningschef beslutar om ändringar under pågående år i nämndens beslut om attestanter
enligt delegationsordningen. Controller för socialförvaltningen tillser att attestreglementet uppdateras
löpande under kalenderåret efter förvaltningschefens beslut och tillser även att uppdateringar delges
socialnämnden samt att aktuell version av attestreglementet publiceras på Kiruna kommuns intranät.
Socialnämnden ger attesterare inom socialförvaltningen rätt att skriva ut rekvisitioner.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 95, att anta socialnämndens revideringar i attestreglementet.
Controller Marie-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Delgivning – Verksamhetsberättelse socialnämnden 2016
Socialnämnden beslutar
att

lägga verksamhetsberättelsen socialnämnden 2016 till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialnämndens verksamhetsberättelse 2016, daterad 2017-01-29.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga verksamhetsberättelsen socialnämnden 2016 till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer upprättade 2017-01-20 avseende handläggning av dödsboärenden.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 96, att anta riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.
Handläggare Lena Wiss föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande myndighetsutövning
familjehemsplacerade barn, dnr: 8.5-21126/2016-13
Socialnämnden beslutar
att

anta yttrandet till IVO som sitt eget

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-01-23 från socialförvaltningen av vilket framgår att IVO har genomfört en tillsyn
av myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn vid socialnämnden i Kiruna kommun.
IVO ställer följande krav på åtgärder, socialnämnden ska säkerställa att:
1. Utredningar avseende barn och unga bedrivs skyndsamt i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 2 §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
2. En bedömning görs av om förutsättningarna i det tilltänkta familjehemmet svarar mot de behov som
barnet eller den unge har, enligt 5 kap, 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2012:11).
3. Överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående i enlighet med 6 kap. 5 §
SoL.
4. Vårdplaner upprättas i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 3 § SoL.
5. Det i familjehemsutredningar, i enlighet med 4 kap. 2 § SOSFS 2012:11, särskilt uppmärksammas
förekomsten av våld mot närstående, annan brottslighet, missbruk eller andra omständigheter i det
tilltänkta familjehemmet som kan äventyra ett barns eller ung persons trygghet och säkerhet.
6. Referenstagning och registerkontroll sker i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 4-7 §§ SOSFS 2012:11
samt enligt 5 kap. 1 b § SoF.
Socialförvaltningen redovisar vidtagna och planerade åtgärder.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 97, att anta yttrandet till IVO som sitt eget.
Enhetschef IFO Petra Töyrä föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113, forts
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Tillägg i delegationsordning – Delegation för att överklaga avslagsbeslut från
Migrationsverket på eftersökta medel
Socialnämnden beslutar
att

enhetschef IFO har delegation att överklaga avslagsbeslut från Migrationsverket på
eftersökta medel

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-02-10 från socialförvaltningen av vilken framgår att eftersökning av medel hos
Migrationsverket, gällande kostnader för beviljade insatser avseende ensamkommande asylsökande barn,
görs regelbundet varje kvartal. I särskilda fall eftersöks även medel för kostnader som uppkommit pga.
beviljade insatser för asylsökande som t ex placering av en hel familj på utredningshem. Eftersökningar
ingår i arbetsuppgifterna för administratör avseende asylärenden på IFO Myndighet. Det ingår i
administratörens arbetsuppgifter att hålla sig uppdaterad på vilka medel som kan eftersökas och hur
eftersökningarna skall utformas. Administratören ansvarar för att anpassa eftersökningarna efter
förändringar i Migrationsverkets regelverk kring ersättning till kommunerna. Migrationsverkets beslut på
eftersökta medel är överklagbara beslut.
Rätten att överklaga Migrationsverkets beslut på eftersökta medel regleras ej i delegationsordningen idag
och ansvarig för överklagan är Förvaltningschefen. Syftet med att införa delegation enhetschef att
överklaga avslagsbeslut från Migrationsverket på eftersökta medel är att underlätta handläggningen och ge
möjlighet till en mer tidseffektiv hantering.
Förvaltningen föreslår följande tillägg i delegationsordningen from 170301.
Ärende: Delegation att överklaga avslagsbeslut från Migrationsverket på
eftersökta medel
Delegat: Enhetschef IFO
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 101, att enhetschef IFO har delegation att överklaga avslagsbeslut
från Migrationsverket på eftersökta medel.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Kvalitet i särskilt boende – Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Socialnämnden föreslår
att

kommunstyrelsen antar rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-02-06 från socialförvaltningen av vilken framgår för att stärka kvalitén på
omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har SKL i dialog med kommuner, föreningen Sveriges
socialchefer, FAMNA och vårdföretagarna tagit fram en rekommendation. Bakgrunden är att regeringen
våren 2016 avslog Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna för särskilt boende för äldre.
Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa att det finns personal dygnet runt som utan
dröjsmål kunde hjälpa det äldre. Istället valde regeringen att förtydliga socialtjänstförordningen
(2001:937 2 kap 3 §). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska
finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende har SKL tagit fram en rekommendation där det områden som anges kräver fokus i
förnyelse-och förbättringsarbete.
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra nedanstående
punkter.
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-02-07 § 98, att kommunstyrelsen antar rekommendationen i syfte att stärka
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Ändring av sammanträdesdag, arbetsutskott
Socialnämnden beslutar
att

arbetsutskottets sammanträde tisdag 14 mars ändras till måndag 13 mars

Beskrivning av ärendet
Ordförande Gunnar Bergman föreslår att arbetsutskottets sammanträde tisdag 14 mars ändras till måndag
13 mars.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets sammanträde tisdag 14 mars ändras till måndag 13 mars

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergmans förslag.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

