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§ 359
Revisorernas överläggningar med socialnämnden
Socialnämnden beslutar
att

ärendet läggs 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.
Den årliga granskningen består av två delar; grundläggande granskning (granskning av
delårsrapport, årsredovisning, intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse) och
fördjupad granskning.
Följande frågor utgör kontrollmål för granskningen:
• Säkerställer nämnden/styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är
tillräcklig (intern styrning och kontroll)?
Föreligger utkast 2018-10-31 från revisorerna gällande granskning som beskriver iakttagelser
avseende styrning och kontroll samt måluppfyllelse.
Vid överläggningarna med socialnämnden deltar Kiruna kommuns förtroendevalda
revisorer; Roger Aitomäki, Lars Fernström, Sigurd Pekkari, Tea Liikavainio, Irma Rinne samt
Andreas Jönsson och Ida Pelli från PWC.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

ärendet läggs till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20

§ 360
Delgivningar
Socialnämnden beslutar
att

lägga delgivningarna till handlingarna

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

Doris Söderberg (V)

att

lägga delgivningarna till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20

§ 361
Socialchefen informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Socialchefen informerar om det aktuella läget inom socialförvaltningens område.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

lägga lämnad information till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 362
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ny ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-oktober
2018 med kommentarer till avvikelser.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 340, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-Helen Lindström, föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 363
Höjd riksnorm för barnfamiljer, december månad
Socialnämnden beslutar
att

under december månad 2018, höja riksnormen med 500 kr/barn vid beslut om
försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn under 18 år

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-30 från socialförvaltningen av vilken framgår att med beaktande
av barnperspektivet och likställighetsprincipen 2 kap 2 § kommunallagen, föreslår
socialförvaltningen att riksnormen under december månad höjs, för alla barn under 18 år,
med 500 kr/barn. Överslagsräkning visar att det rör sig om mellan 90-100 barn varvid den
totala kostnaden blir ca 45 000-50 000kr.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 341, att under december månad 2018, höja riksnormen
med 500 kr/barn vid beslut om försörjningsstöd upp till riksnorm där beslutet omfattar barn
under 18 år.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 364
Statistikrapport över ej verkställda beslut kvartal 3-2018
Socialnämnden beslutar
att

statistikuppgifterna överlämnas till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-12 från socialförvaltningen av vilken framgår att i socialtjänstlagen (SoL) samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 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 IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. 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 3- 2018, har 26 beslut rapporterats. Det innebär att
verkställighet dröjt tre månader eller mer från beslutsdatum, att det skett avbrott i
verkställigheten eller att beslut faktiskt blivit verkställda under perioden. Ett ärende avser
daglig verksamhet enligt LSS, 7 ärenden avser kontaktperson enligt LSS, 3 ärenden avser
särskilt boende enligt LSS och ett ärende avser korttidsvistelse enligt LSS. 14 ärenden avser
särskilt boende enligt SoL.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 342, att statistikuppgifterna överlämnas till
kommunfullmäktige.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 365
SAVO-bageriet
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-18 från socialförvaltningen som redovisar uppföljningen av
SAVO-bageriets stängning 2018-06-01. Beslut om att stänga SAVO-bageriet föranleddes av
att brukarna, som hade sin dagliga verksamhet på bageriet, även hade andra önskemål vad de
ville arbeta med. Eftersom daglig verksamhet arbetar enligt Individuellt Stöd i Arbete (ISA),
och därmed vad brukarna önskar, så minskade antalet brukare som klarade av att utföra
arbetsuppgifterna på bageriet.
Istället har efterfrågan ökat på handledargrupper som är placerade på interna och externa
arbetsplatser. Idag har brukarna, som arbetat på bageriet, fått andra arbetsuppgifter på
interna verksamheter, enligt ISA. I och med att handledarna har kunnat frigöras från
bageriet så har en ny handledargrupp på Gläntan startat och ytterligare en ny handledargrupp planeras startas på Kiruna sjukhus inom kort.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 343, att lägga informationen till handlingarna.
Socialnämnden beslutar 2018-04-24 § 153, att stänga SAVO-bageriet på dagverksamhet
SoL/LSS, från och med 1 juni 2018, att genomföra en uppföljning av matchning och
sysselsättning för brukarna i SAVO:s verksamheter och att uppföljningen presenteras för
socialnämnden i november 2018.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 366
Tillfälligt korttidsboende
Socialnämnden beslutar
att

Tallplan 5E ej är aktuellt idag på grund av kostnader och tidsplan

att

förvaltningen får i uppdrag att se över nya alternativ för tillfälligt
korttidsboende

att

tillfälligt behålla korttidsplatser på Movägen, Gläntan, Ängsgården,
Blomstergården och Videgården i väntan på att permanent korttidsboende
på Glaciären kan öppna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-29 från socialförvaltningen av vilken framgår att förvaltningen
ämnade öppna korttidsboende på Glaciären, minst 15+4 platser. Efter besiktning och
provtagning av huset (Glaciären) visade det sig att renoveringsbehovet var mer omfattande
än vad man tidigare förstått. Öppnande av korttidsboende på Glaciären är alltså inte möjlig i
närtid.
Behovet av korttidsplatser kvarstår, varpå förvaltningen tillsammans med KBAB sökte efter
tillfälliga lokaler för att kunna tillmötesgå behovet. Tallplan 5E är möjlig, men kan dock inte
tillgodose hela behovet, 15+4 platser, det man kan tillgodose med att tillfälligt öppna Tallplan
som korttidsboende är ca 10 korttidsplatser.
Målgruppen för tillfälliga korttidsboendet Tallplan är i första hand medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter/brukare från sjukhuset som har behov av en
korttidsplats och brukare som har behov av korttidsplats i väntan på en särskild boendeplats.
Med anledning av detta ser förvaltningen också ett behov av att kunna behålla korttidsplatser
på Movägen, Gläntan, Ängsgården, Blomstergården och Videgården. Kiruna Bostäders
prognos om Glaciären är att den kan stå inflyttningsklar ca 1 år efter påbörjad renovering.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 344, att ge förvaltningen i uppdrag att öppna tillfälligt
korttidsboende på Tallplan 5 i väntan på att permanent korttidsboende på Glaciären kan
öppna, att tillfälligt behålla korttidsplatser på Movägen, Gläntan, Ängsgården, Blomstergården och Videgården i väntan på att permanent korttidsboende på Glaciären kan öppna.
Socialnämnden beslutar 2017-11-07 § 429, att förvaltningen får i uppdrag att göra en
omflyttning av korttidsplatser till nya sammanhållna lokaler, att göra nuvarande
korttidsplatser till permanenta vård- och omsorgsplatser.
Yrkande och beslutsgång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20

§ 366, forts.
Yrkanden i socialnämnden
av

Sirpa Bäckström (S)

att

Tallplan 5E ej är aktuellt idag på grund av kostnader och tidsplan

att

förvaltningen får i uppdrag att se över nya alternativ för tillfälligt
korttidsboende

att

tillfälligt behålla korttidsplatser på Movägen, Gläntan, Ängsgården,
Blomstergården och Videgården i väntan på att permanent korttidsboende
på Glaciären kan öppna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Sirpa Bäckströms yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 367
Revisionsrapport - Intern styrning och kontroll
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen får i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder utifrån
revisionsrapportens iakttagelser senast mars 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger revisionsrapport 2018-09-24 av vilken framgår att Kiruna kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av den interna styrningen och kontroll inom
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I granskningen har revisorerna biträtts av
sakkunniga från PwC.
Den sammantagna revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens interna kontroll är
delvis tillräcklig. Revisorernas sammantagna bedömning är vidare att kultur- och
utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, valnämnd samt
överförmyndarnämndens interna kontroll är tillräcklig.
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande
rekommendationer:


Att åtgärder vidtas som säkerställer att styrande och stödjande dokument samlas på
ett sådant sätt att aktuell dokumentation går att nå inom kommunens samtliga
verksamheter.



Att analys genomförs över styrelse och nämnders ledamöters behov av
kunskapshöjande aktiviteter gällande ansvar och arbete med den interna kontrollen.



Att kommunstyrelsen säkerställer att reglementets skrivningar om att styrelsen skall
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll efterlevs.

Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 345, att förvaltningen får i uppdrag att redovisa
vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser senast mars 2019.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
------Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20
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§ 368
Handlingsplan för hållbar energi, socialförvaltningen 2019
Socialnämnden beslutar
att

anta handlingsplan för hållbar energi 2019

att

delge handlingsplan för hållbar energi 2019 till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-10-25 från socialförvaltningen av vilken framgår att kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 § 117, att ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att årligen
i november redovisa beslutad handlingsplan för efterföljande år till kommunstyrelsen.
Föreligger handlingsplan för hållbar energi 2018 inom socialförvaltningens verksamheter
vilket beskriver både kort- och långsiktiga åtgärder samt ansvarsområden.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 346, att anta handlingsplan för hållbar energi 2019,
att delge handlingsplan för hållbar energi 2019 till kommunstyrelsen
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20
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§ 369
Revisionsrapport - Tillämpningen av minoritetsspråkslagstiftningen, vidtagna
åtgärder
Socialnämnden beslutar
att

anta handlingsplanen för tillämpning av minoritetsspråklagstiftningen

att

anta checklistan för uppföljning av minoritetsspråksarbetet

att

årligen i november redovisa uppföljning

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har tidigare genomfört en granskning gällande tillämpningen av minoritetsspråklagstiftningen, revisionsrapport 2018-06-25. Den sammantagna revisionella
bedömningen är att kommunstyrelsen och socialnämnden inte fullt ut tillämpar
minoritetsspråkslagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt.
Revisorerna har lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen och
socialnämnden:
• Att säkerställa att policyn och handlingsplanen revideras enligt bestämmelserna.
• Att säkerställa att policyn för minoritetsspråken, handlingsplanen för nationella
minoritetsspråk samt kommunens andra styrdokument rörande minoritetsspråken
efterlevs.
• Att se över riktlinjerna och rutinerna för förvaltningarnas arbete med minoritetsspråken.
• Att se till att samtliga förvaltningar har en representant i minoritetsspråkssamrådet.
• Att säkerställa att samtliga anställda och nyanställda informeras om kommunens ansvar
som förvaltningskommun för finska, meänkieli och samiska.
• Att upprätta ett system för uppföljning och utvärdering av mål kopplat till minoritetsspråksarbetet.
• Att säkerställa att uppföljning och utvärdering av minoritetsspråksarbetet sker
kontinuerligt under året.
• Att inkludera uppföljningen och utvärderingen av minoritetsspråksarbetet i nämndernas
internkontrollplaner för 2019.
Föreligger handlingsplan 2018-10-24 från socialförvaltningen som beskriver uppdrag,
aktiviteter, ansvarsområden samt en checklista för uppföljning av arbetet med minoritetsspråkslagstiftningen.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 347, att anta handlingsplanen för tillämpning av
minoritetsspråklagstiftningen, att anta checklistan för uppföljning av minoritetsspråksarbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20
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§ 369, forts.
Socialnämnden beslutar 2018-08-28 § 263, att förvaltningen får i uppdrag att senast
november 2018, redovisa vidtagna åtgärder utifrån revisionsrapportens iakttagelser.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

av

Sirpa Bäckström (S)

att

årligen i november redovisa uppföljning

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs och Sirpa Bäckströms yrkanden.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20
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§ 370
Internkontrollplan 2019
Socialnämnden beslutar
att

anta internkontrollplan 2019

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2018-11-20 från socialförvaltningen av vilken framgår att i reglementet
för internkontroll framgår instruktion för hur man ska arbeta med den interna kontrollen.
Syftet med anvisningarna är att via god internkontroll i styrelse och nämnder åstadkomma
att:




Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
Finansiell information och rapportering är tillförlitlig
Tillämpliga lagar och förordningar efterlevs

Respektive nämnd ska bland annat se till att regler och anvisningar antas och riskanalyser
genomförs årligen.
Nämnden skall rapportera resultatet av nämndens uppföljningar under året av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall ske i december månad i samband med
att ny granskningsplan anmäls till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningens prioriterade kontrollmoment 2019 som har riskbedömts och
dokumenterats i en internkontrollplan är följande:








Ekonomisk rapportering
Rehabiliteringsprocess
Färdigbehandlade patienter kvar på sjukhus
EKO-områden (etik, korruption och oegentligheter)
Placeringskostnader
Försörjningsstöd
Jämställdhets integrering och rätt personal med rätt kompetens för uppdraget

Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

anta internkontrollplan 2019

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20
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§ 371
Uppföljning vikariekostnader för sommaren 2018
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger presentation från socialförvaltningen vilken beskriver vikarieuttag samt kostnader
för sommaren 2018.
Verksamhetsstrateg Per-Erik Baas föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

lägga informationen till handlingarna

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-20

Sida
20

§ 372
Riktlinjer för avvikelsehantering
Socialnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för avvikelsehantering

Beskrivning av ärendet
Föreligger riktlinjer för avvikelsehantering 2018-10-16. All personal som arbetar inom
verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL)
och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att rapportera
avvikande händelser. Riktlinjerna för avvikelsehantering gäller inom socialnämndens
ansvarsområde i Kiruna kommun.
Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka
och förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Systematisk avvikelsehantering är en mycket
viktig del i kvalitetsledningsarbetet då det möjliggör ett tydligt sätt att utveckla
verksamheten.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2018-11-06 § 348, att anta riktlinjer för avvikelsehantering.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Doris Söderberg (V)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

Socialnämnden beslutar i enlighet med Doris Söderbergs yrkande.
-------
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