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§ 512
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Delges för kännedom delgivningsärenden enligt bilaga.
Delegationsbeslut alkoholhandläggare;
* tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, Institutet för rymdfysik, 2017-12-15
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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§ 513
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Hansson, socialchef, lämnar följande information;
* nulägesrapport angående LSS boende på Vilan 2
* nulägesrapport angående socialförvaltningens organisationsförändring
* lägesbeskrivning angående löner för socialsekreterare
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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§ 514
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

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

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser, placeringskostnader för barn och familj,
missbruk vuxna samt kostnader försörjningsstöd.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-05 § 499, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-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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§ 515
Omfördelning av internbudget socialförvaltningen 2017
Socialnämnden beslutar
att

omfördela internbudget på grund av ej budgeterade kostnader enligt följande:
från buffert till FÖS 423 703 kr för avskrivningar av komponenter
från buffert till Boendeavdelningen 8 102 för avskrivningar av komponenter
från buffert till LSS-avdelningen 35 192 kr för avskrivningar av komponenter
från buffert till FÖS 438 256 kr för ej budgeterade IT kostnader

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-12-14 från socialförvaltningen av vilken framgår att behov finns att
omföra budget från buffert på grund av ej budgeterad avskrivning av komponenter, totalt
466 997 kr.
Omföring av internbudget från buffert till FÖS för ej budgeterade IT kostnader, kostnader
som IT har mot externa leverantörer för socialförvaltningens användare. Detta är
överenskommet att det ska betalas av förvaltningarna men har inte genomförts tidigare år,
438 256 kr. Det ger en minskning av buffert med 905 253 kr vilket ger en återstående buffert
med 3 095 002 kr.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-14 § 508, att omfördela internbudget på grund av ej
budgeterade kostnader enligt följande: från buffert till FÖS 423 703 kr för avskrivningar av
komponenter, från buffert till Boendeavdelningen 8 102 för avskrivningar av komponenter,
från buffert till LSS-avdelningen 35 192 kr för avskrivningar av komponenter, från buffert till
FÖS 438 256 kr för ej budgeterade IT kostnader.
Controller Mari-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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§ 516
Internbudget 2018
Socialnämnden beslutar således
att

anta upprättat förslag av internbudget 2018 enligt tabell

att

uppdra åt förvaltningen att till nästkommande socialnämnd komma med
konsekvensanalys av förslaget med neddragningar på 1,5 % för alla avdelningar

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen av vilket framgår att förvaltningen fått
en beslutad budgetram att fördela utifrån verksamheternas behov. 2018 års budgetram för
socialförvaltningen är 550 516 tkr.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-14 § 507, att anta upprättat förslag av internbudget 2018
enligt tabell.
Controller Mari-Helen Lindström, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 516, forts.
av

Gunnar Bergman (V)

att

anta upprättat förslag av internbudget 2018 enligt tabell

att

uppdra åt förvaltningen att till nästkommande socialnämnd komma med
konsekvensanalys av förslaget med neddragningar på 1,5 % för alla avdelningar

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 517
Kontrollrapport föreningsbidrag
Socialnämnden beslutar
att

godkänna kontrollrapporten

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-12-05 från socialförvaltningen av vilken framgår att socialnämnden
har tidigare beslutat att socialförvaltningen skall genomföra nedanstående åtgärder.
1) Rutinmässig uppföljning i avseende att under verksamhetsåret, kontrollera användandet
av ansökta och beviljade bidragsmedel. Uppföljning sker under perioden; oktober-december,
och skall utföras minst 1 gång/ verksamhetsår/samtliga bidragstagare. Vid behov kan även
stickprov genomföras.
2) Strukturerad återrapportering till socialnämnden. Socialnämnden erhåller en kontrollrapport till kommande nämndsmöte.
3) Eventuellt bidrag, som inte förbrukats under perioden, skall återbetalas till
socialförvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.
Förvaltningen har därmed begärt av samtliga föreningar bidragsanvändande för
verksamhetsperiod 2017-07-01—2017-10-31, enligt bilaga.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-05 § 500, att godkänna kontrollrapporten.
Handläggare Roger Fjällborg, 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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§ 518
Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapporten – Placerade barn
och unga, samverkan avseende hälso- och sjukvård
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2018 presentera fortsatt uppföljning
av vidtagna åtgärder

Beskrivning av ärendet
Kiruna kommuns revisorer har genomfört en granskning, revisionsrapport 2016-12-05,
gällande samverkan mellan kommunen och landstinget avseende hälso- och sjukvård för
placerade barn och unga. Revisorernas bedömning är att samverkan till övervägande del är
tillräcklig men att det finns utvecklingspotential inom området.
För att ytterligare utveckla samverkan kring hälso- och sjukvård för barn och unga som
placeras i HVB eller familjehem lämnar revisorerna följande rekommendationer;
-

att nämnden säkerställer att den rutin som finns avseende hälsoundersökningar är
känd och tillämpas av de inom nämndens verksamhetsområde som berörs av rutinen,

-

att nämnden säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på
individnivå avseende barn och unga som placerats i HVB eller familjehem,

-

att nämnden ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan kring
barn och unga som placerats.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-05 § 502, att förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2018
presentera fortsatt uppföljning av vidtagna åtgärder.
Socialnämnden beslutar 2017-06-20 § 291, att redovisning av vidtagna åtgärder läggs till
handlingarna, att beslutet delges kommunstyrelsen, att uppföljning av vidtagna åtgärder
presenteras till socialnämnden senast december 2017.
Socialnämnden beslutar 2017-01-24 § 33, att förvaltningen får i uppdrag att senast kvartal
2/2017 redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
Enhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) Petra Töyrä, presenterar en del av
uppföljningen gällande vidtagna åtgärder.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 518, forts.
av

Gunnar Bergman (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 519
Expeditionstider för helgdagar och klämdagar på socialförvaltningen år 2018
Socialnämnden beslutar således
att

socialförvaltningens kanslier har begränsade öppettider utifrån 2018 års
helgdagar och klämdagar enligt tabell

att

socialförvaltningens kanslier är öppna övriga helgfria måndagar-fredagar under
januari-juni och augusti-december kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00

att

socialförvaltningens kanslier är öppna övriga helgfria måndagar-fredagar under
juli månad kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-23 från socialförvaltningen av vilken framgår att enligt 4, 5 §§
förvaltningslagen har kommunstyrelsen och nämnderna, i egenskap av myndighet en
serviceskyldighet mot medborgare, för att bland annat kunna ta emot och registrera
allmänna handlingar samt ta emot förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar som
förvaras hos myndigheten. Varje myndighet bör därför årligen redovisa aktuella öppettider
utifrån årets helgdagar och klämdagar. Öppettiderna är inte detsamma som
kontorspersonalens arbetstider vilket regleras av gällande kollektivavtal.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 339 att koncernens nämnder och styrelser
uppmanas att fatta likartade beslut årligen.
Tabell: Förslag till begränsade öppettider på socialförvaltningens kanslier under år 2018.
Klämdag/helgdag

Öppettider

 1 januari, Nyårsdagen

Stängt



5 januari, Trettondagsafton

kl. 09.00-12.00



29 mars, Skärtorsdag

kl. 09.00-12.00



30 mars, Långfredagen

Stängt



2 april, Annandag Påsk

Stängt



30 april, Klämdag

kl. 09.00-12.00



1 maj

Stängt



9 maj, dagen innan Kristi himmelsfärds dag

kl. 09.00-12.00



10 maj, Kristi himmelsfärds dag

Stängt



11 maj, Klämdag

kl. 09.00-12.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 519, forts.



5 juni, dagen innan Sveriges nationaldag

kl. 09.00-12.00



6 juni, Sveriges nationaldag

Stängt



21 juni, dagen innan midsommarafton

kl. 09.00-12.00



22 juni, Midsommarafton

Stängt



2 november, dagen innan Alla helgons dag

kl. 09.00-12.00

 24 december, Julafton

Stängt



25 december, Juldagen

Stängt



26 december, Annandag Jul

Stängt

 31 december, Nyårsafton

Stängt

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2017-12-05 § 501, att socialförvaltningen har begränsade öppettider
utifrån 2018 års helgdagar och klämdagar, enligt bilaga, att socialförvaltningens expeditioner
är öppna övriga helgfria måndagar-fredagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Gunnar Bergman (V)

att

socialförvaltningens kanslier har begränsade öppettider utifrån 2018 års
helgdagar och klämdagar enligt tabell

av

Sirpa Bäckström (S)

att

socialförvaltningens kanslier är öppna övriga helgfria måndagar-fredagar under
januari-juni och augusti-december kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00

att

socialförvaltningens kanslier är öppna övriga helgfria måndagar-fredagar under
juli månad kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnar Bergman och Sirpa Bäckströms yrkanden.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

