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§ 245
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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§ 246
Förvaltningschef och ordförande informerar
Socialnämnden beslutar
att

lägga lämnad information till handlingarna

Beskrivning av ärendet
T.f. förvaltningschef Ulrika Karlström informerar om det aktuella läget inom socialnämndens
område.
Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSE), Margareta Stålnacke, informerar
om hemgångsteamets arbetssätt samt om bemanningssvårigheterna gällande sjuksköterskor
inom östra kommundelen. Detta medför att förvaltningen just nu under kvällstid inte kan
bemanna beredskapen samt den palliativa beredskapen.
Ordförande Agneta Björnström presenterar materialet från konferensen ”Aktuellt inom
socialtjänsten”.
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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§ 247
Ekonomisk redovisning
Socialnämnden beslutar
att

lägga ekonomisk redovisning till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger ekonomisk redovisning gällande socialförvaltningens utfall januari-juli 2019 med
kommentarer till avvikelser, bilaga.

Därutöver redovisas budget och utfall för försörjningsstöd, barn- och ungdomsplaceringar
och missbruksplaceringar.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-08-13 § 239, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna.
Controller Mari-Helen Lindström föredrar i ärendet.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

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

Utdragsbestyrkande
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§ 248
Yttrande gällande motion - öka stödet till kvinnojouren Kiruna; för att frihet
från våld är en mänsklig rättighet
Socialnämnden beslutar således
att

godkänna förvaltningens yttrande gällande motion - öka stödet till
kvinnojouren Kiruna; för att frihet från våld är en mänsklig rättighet

att

överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för beslut

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-08-05 från socialförvaltningen av vilken framgår att
kommunstyrelsen har 2019-05-06, § 113, beslutat att inhämta yttrande i ärendet från
socialnämnden.
Kommunfullmäktige har 2019-04-08, § 39, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
överlämna en av Christine Brännvall (FI) och Peter Alex (FI) väckt motion i rubricerat
ärende.
Av motionen framgår bland annat att kommunen har under många år sökt ekonomiskt stöd
från Kiruna kommun för att kunna anställa personal, vilket är nödvändigt för att kunna möta
det behov som finns till följd av mäns våld mot kvinnor i Kiruna. Kommunen har enligt
socialtjänstlagen ansvar för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp, särskilt kvinnor
och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Arbetet med detta utförs
bland annat av socialtjänsten, öppenvården och familjerådgivningen. Det stöd som erbjuds
enligt socialtjänstlagen räcker inte till för att möta behovet och många våldsutsatta kvinnor
och barn får inte det stöd de har rätt till.
Det omfattande stöd som de flesta kvinnor efterfrågar vid de många myndighetskontakter
som blir aktuella i samband med våld i nära relationer, har inte kunnat ges av Kvinnojouren
då besök och telefonsamtal behöver ske på dagtid när myndigheterna har öppet. Samverkan
med socialtjänst, Polis och andra instanser har inte kunnat upprätthållas eftersom möten
sker på kontorstid då jourkvinnorna själva arbetar.
Motionären föreslår
att

kvinnojouren Kiruna omgående ges möjlighet att anställa personal för
minst ett år åt gången, genom utökat ekonomiskt stöd från kommunen

Socialnämndens yttrande
På förvaltningen satsar man just nu på denna målgrupp, i dagsläget är det den mest
prioriterade målgruppen tillsammans med barn som utsätts och far illa. IFO-myndighet tar
emot i genomsnitt ca ett ärende i veckan och myndighetens bedömning är att man i dagsläget
kan möta upp behovet, alla som behöver hjälp får det omgående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 248, forts.
På förvaltningen bygger man upp en gedigen kompetens inom området och utarbetar
specialistkompetenser inom bl.a. äldre-, heder-, förövare- och samkönade relationer.
Förvaltningen har en tillgänglighet dygnet runt alla dagar på året, två relationsfridslägenheter varav en är handikappanpassad. Personalen har utbildning i Trappan, Kibb och
Sara/Patriark. Förvaltningen är även ansluten till Kompotten och har två representanter i
uppbyggandet av relationsfridscentrum i Norrbotten. Till hösten går två medarbetare
länsstyrelsens utbildning i specifik samtalsmetodik för drabbade kvinnor, samverkan sker
med polis/säkerhetspolisen kring målgruppen och förvaltningen har en egen
Relationsfridsgrupp.
Den sammantagna bedömningen är att förvaltningen med de resurser och den kompetens
man besitter kan möta upp de behov som idag finns hos kommuninnevånare som vänder sig
till förvaltningen för stöd och hjälp.
Hantering av ärendet
Arbetsutskottet föreslår 2019-08-13 § 240, att godkänna förvaltningens yttrande gällande
motion; öka stödet till kvinnojouren Kiruna; för att frihet från våld är en mänsklig rättighet,
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för beslut.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

av

Mats Niemi (S), Laila Rolfsdottir (FI)

att

återremittera yttrandet till förvaltningen för vidare handläggning med
motiveringen att se över hur andra kommuner gör

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mats Niemi m.fl. yrkande under proposition
och finner därvid att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Noteras till protokoll att Sanna Inga Poromaa (V) motsäger sig beslutet
-------

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 249
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att

bjuda in personalkontoret till socialnämnden under hösten för att ge
information om vilka rutiner som gäller för drogtester och utdrag från
belastningsregistret

Beskrivning av ärendet
Ledamot Birgitta Stålnacke (C) ställer frågan angående synpunkter/utvärderingen av
färdtjänsten samt frågan vad gäller drogtester och utdrag från belastningsregister för
personal inom socialförvaltningen.
Ordförande Agneta Björnström (C) besvarar på Birgittas fråga gällande synpunkter/
utvärdering av färdtjänsten. Det kommer att vara en kommundialog i ett förbättringssyfte,
mellan kommunledningen och RKM/LTN, där bland annat framförda synpunkter kommer
att behandlas.
Ordförande föreslår att bjuda in personalkontoret till socialnämnden under hösten för att ge
information om vilka rutiner som gäller för drogtester och utdrag från belastningsregistret.
Yrkande och beslutsgång
Yrkanden i socialnämnden
av

Agneta Björnström (C)

att

bjuda in personalkontoret till socialnämnden under hösten för att ge
information om vilka rutiner som gäller för drogtester och utdrag från
belastningsregistret

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

