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§ 418
Ändring av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
att

lägga till ärende uppföljning sommar 2017 till föredragningslistan

att

ärende 4 angående socialchefen informerar till viss del utgår, tas upp vid extra
socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 8 angående information gällande försörjningsstöd IFO utgår, tas upp vid
extra socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 9 angående uppföljning boendeplan utgår, tas upp vid extra socialnämnd
2017-11-07

att

ärende 10 angående korttidsplatser, tas upp vid extra socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 11 angående statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 2-2017 utgår,
tas upp vid extra socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 13 angående riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete utgår, tas upp vid extra
socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 14 angående uppföljning verksamhetsplan 2017 utgår, tas upp vid extra
socialnämnd 2017-11-07

att

ärende 15 angående uppföljning internkontrollplan 2017 utgår, tas upp vid extra
socialnämnd 2017-11-07

-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 419
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare;
* återkallelse av serveringstillstånd Hotell Vinterpalatset AB, 2017-09-30, på grund av att
tillståndshavaren inte utnyttjar tillståndet längre
* återkallelse av serveringstillstånd Hotell Kebne AB, 2017-09-01, på grund av att
tillståndshavaren inte utnyttjar tillståndet längre
* återkallelse av serveringstillstånd Meterologen Ski Lodge AB, 2017-09-12, på grund av att
tillståndshavaren inte utnyttjar tillståndet längre
* återkallelse av serveringstillstånd Vittangi Restaurang, Pizzeria & Café, 2017-10-01, på grund av
att tillståndshavaren inte utnyttjar tillståndet längre
* anmälan om lokal vid cateringverksamhet för slutna sällskap, SPIS i Kiruna AB, 2017-10-06,
2017-10-20, 2017-10-28
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Föreningen SLUSK, 2017-10-04--06
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Institutet för rymdfysik, 2017-10-19
Delegationsbeslut arbetsutskott
* 2017-10-10 § 405, Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Gränsvärde AB
* 2017-10-10 § 406, Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
avseende Scandic Hotels AB
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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§ 420
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Hansson, socialchef, lämnar följande information;
* nulägesrapport angående hemgångsteam
* angående nattberedskap för sjuksköterskor
* angående lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga lämnad information till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 421
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-september år 2017.

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser, placeringskostnader för barn och familj, missbruk
vuxna, kostnader försörjningsstöd samt besparingspost.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-10-10 § 401, 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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§ 422
Kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare 2018
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
skall vara samma taxa som försäljning av tobak
Avgiften för 2018 är 800 kr

att

kontrollavgiften införs från 2018-01-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-02 från socialförvaltningen av vilken framgår att 1 juli 2017 antogs lag
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Enligt 46 § i denna lag har kommunen
rätt att ta ut en avgift för den tillsyn som kommunen har för den som bedriver anmälningspliktig
försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Kiruna kommun har tillsynsansvar för detaljhandel med elektroniska cigaretter och en avgift för detta
tas ut för att täcka kommunens kostnader. Kontrollavgiften tas ut en gång per år. Avgiften föreslås bli
samma avgift som för detaljhandel med tobak.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-10-10 § 403, att kontrollavgift för detaljhandel av elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare skall vara samma taxa som försäljning av tobak, avgiften för 2018 är 800 kr,
att kontrollavgiften införs från 2018-01-01.
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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§ 423
Revidering socialnämndens attestreglemente
Socialnämnden beslutar
att

anta socialnämndens revideringar i attestreglementet

Beskrivning av ärendet
Föreligger socialförvaltningens attestreglemente. Reglementet reglerar vem som är huvudkonterare/
attestant för respektive enheter, samt kostnadsställestruktur, rapportstruktur och sökbegrepp i
ekonomisystemet Unit4 – Agresso. Attesträtten gäller inte verifikat (exempelvis leverantörs- och
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, huvudattestant 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 2017-10-10 § 404, 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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§ 424
Sammanträdesdagar socialnämnden 2018
Socialnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden enligt förslag

Beskrivning av ärendet
Föreligger upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-10-10 § 410, att mål/temadag 7 mars ändras till 13 mars samt 3 oktober
ändras till 16 oktober, att i övrigt fastställa sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden enligt förslag.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

fastställa sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden enligt förslag

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 425
Uppföljning sommar 2017
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Marie-Helen Lindström, redovisar kostnader för övertid, köpt semester/skift gällande
sommaren 2017.
Socialchef Elisabeth Hansson informerar att sommaren överlag har upplevts som bra förutom i den
östra kommundelen där det varit svårt att rekrytera personal.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

