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NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

2022-05-17, kl. 13:15-
17:15 

NÄRVARANDE SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

LEDAMÖTER 

- Anne K-Jatko I 

C Elisabeth Fors I 

C Birgitta Stålnacke I §§ 73-82 

SJVP Rauno Sirén - 

S Mats Niemi I 

S Marianne Baas I 

FI Laila Rolfsdottir I §§ 65-74, 76-
82 

NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

NÄRVARANDE 

R= Röst-
berättigad 
ersättare 

SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

ERSÄTTARE 

C Ann-Christin Lahti IR §§65-74 

SJVP Martti Kivimäki IR 

M Elisabeth Andersson I 

KD Mattias Messner - 

V Sanna Inga Poromaa IR §§ 75-82 

SL Bertil Blind I 

S Waldemar Tapojärvi - 
Insynspolitiker Madeleine Vestling §§ 65, 73-82 
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§ 65

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som 
ska tilläggas eller tas bort. Punkter på Övriga frågor tillkommer. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att godkänna dagordningen 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 72

Delgivningar allmänna ärenden 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Följande ärendet har delgivits socialnämnden; 

- Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
- Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021
- Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 6 – Delgivning, Rapporteringsskyldighet enligt

Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut kvartal 2-2021
- Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 6 – Delgivning, Rapporteringsskyldighet enligt

Socialtjänstlagen (SoL) och (LSS), ej verkställda beslut kvartal 3-2021
- Revisionsberättelse 2021, kommunens revisorer
- Kommunfullmäktige 2022-04-04 § 37 – Ansvarsfrihet 2021
- Kommunstyrelsen 2022-04-25 § 91 – Slutrapport genomlysning av

socialförvaltningen, Public partner

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga delgivningarna till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 73  2022-158/706       

Ekonomisk redovisning 

Socialnämnden beslutar 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Controller Mari-Helen Lindström, redovisar socialförvaltningens avvikelse mot budget 
januari-april 2022, enligt nedan tabell. 

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser enligt följande: 

• IFO Försörjningsstöd avvikelse 0 mnkr.

• IFO Placeringar barn och unga 5 mnkr över en budget på 6,7 mnkr.

• IFO placeringar missbruk 1,1 mnkr över en budget på 2,3 mnkr.

• IFO konsultkostnader 3 mnkr över budget.

• Hälso- och sjukvård 0,4 mnkr konsultkostnader.

• Kostnader för utskrivna patienter 3,8 mnkr.

• Stora personalkostnader BOA på grund av brukare med särskilda skäl (ex. fallrisk,
extra medicinska skäl mm) samt Covid både hos personal och brukare.

• Hemtjänsten Covid hos personal och brukare svarar för en del av
personalkostnaderna. Ökande antal beslutade och utförda timmar hos brukare.

• Internhyror ej debiterade.

• Mycket stora kostnadsökningar för livsmedel, drivmedel och förbrukning. Betydligt
högre än budgeterat. Kommer göra budgeten svår att hålla under detta år.



KIRUNA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
SOCIALNÄMNDEN     2022-05-17       12 

Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 

§ 73, forts.

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 74

Information från överförmyndarnämnden 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll enligt de regler i 
Föräldrabalkens elfte kapitel som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare. 
Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. 

En god man/förvaltares uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen (den som har 
god man) och alltid handla på ett sätt som är bäst för huvudmannen. Omfattningen av 
uppdraget som god man eller förvaltare framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag 
(fullmakt) som ställföreträdaren erhåller från överförmyndarnämnden när uppdraget startar. 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man 
göra en ansökan om god man. Ansökan om god man kan anmälas av den enskilde själv, nära 
anhörig, socialtjänsten, sjukvården eller av någon annan, som står i nära kontakt med 
huvudmannen. För ett förvaltarskap gäller i stort samma regler som för ett godmanskap. 
Förvaltarskap blir aktuellt när godmanskap inte är tillräckligt och kräver inte samtycke från 
huvudmannen i motsats till ett godmanskap, som är en frivillig handling. En förvaltare har, 
inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för sin 
huvudman, utan att inhämta huvudmannens samtycke. 

Samverkan mellan socialförvaltningen och överförmyndarnämnden är av stor betydelse. 

Föredragande i ärendet Annika Lövgren, Margareta Lejon och Jeanette Fjordell handläggare 
från överförmyndarnämnden. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 75  2022-146/701 

Ändring av ansvaret för yttranden över ansökningar till Försvarsmakten 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för 
yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet 
enligt hemvärnsförordningen åläggs socialnämnden och att uppdraget införs i 
socialnämndens reglemente 

att i socialnämndens reglemente införs en ny paragraf med ordalydelsen Nämnden 
ska ansvara för yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om 
antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, under förutsättning 
att erforderligt beslut fattas av kommunfullmäktige 

att ovan punkt införs i socialnämndens delegationsordning, under förutsättning att 
erforderligt beslut fattas av kommunfullmäktige, att socialsekreterare ansvarar 
för yttranden till Försvarsmakten över ansökningar om antagning till 
hemvärnet 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-05-03 av vilken framgår att när 
personer ansöker till Försvarsmakten om att bli antagen som hemvärnsman ska hemorts-
kommunen få tillfälle att yttra sig. De flesta kommuner har utsett socialnämnden som 
ansvarig över dessa yttranden.  Socialnämnden har erfarenhet av att bedöma ärenden om 
enskilda personer och torde därmed bedömas vara väl lämpat för uppgiften. 

Kiruna kommun har inte fattat beslut om vilken nämnd som ska vara ansvarig för dessa 
yttranden till Försvarsmakten. För att uppgiften ska kunna utföras av en nämnd behövs ett 
beslut i kommunfullmäktige om vilken nämnd som ska ansvara för yttranden över 
ansökningar till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen. 
Uppdraget ska även införas i socialnämndens reglemente. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-05-03 § 107, att socialnämnden föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar att ansvaret för yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om 
antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen åläggs socialnämnden och att 
uppdraget införs i socialnämndens reglemente, att i socialnämndens reglemente införs en ny 
paragraf med ordalydelsen Nämnden ska ansvara för yttranden över ansökningar till 
Försvarsmakten om antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, under 
förutsättning att erforderligt beslut fattas av kommunfullmäktige, att ovan punkt införs i 
socialnämndens delegationsordning, under förutsättning att erforderligt beslut fattas av 
kommunfullmäktige, att socialsekreterare ansvarar för yttranden till Försvarsmakten över 
ansökningar om antagning till hemvärnet. 

Föredragande i ärendet Susan Sidér socialförvaltningens jurist. 
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§ 75, forts.

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 76  2022-117/710 

Yttrande revisionsrapport - psykisk ohälsa bland barn och unga 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget 

att yttrandet överlämnas till revisorerna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger yttrande från socialförvaltningen daterad 2022-04-25 av vilken framgår att 
förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun har genomfört en granskning avseende arbetet 
med och samverkan kring barn och ungas psykiska ohälsa. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om socialnämnden och kultur och utbildningsnämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med psykisk ohälsa 
bland barn och unga.  

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att 
socialnämnden och kultur och utbildningsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och tillräcklig internkontroll avseende arbetet med psykisk ohälsa bland barn och 
unga.  

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till socialnämnden samt kultur och 
utbildningsnämnden att:  

• Säkerställa rutiner för hur orosanmälan ska upprättas.

• Arbeta för att förtydliga intern och extern samverkan på övergripande
förvaltningsnivå.

Socialförvaltningen har i yttrandet besvarat det åtgärder som vidtagits utifrån revisorernas 
rekommendationer. 

Föredragande i ärendet Jeanette Rehnblom, t.f. förvaltningschef. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-05-03 § 108, att socialnämnden antar yttrandet som sitt eget, 
att yttrandet överlämnas till revisorerna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 
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§ 76, forts.

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 77   2022-66/700 

Yttrande revisionsrapport - Intern styrning och kontroll med tilltänkta åtgärder 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget 

att yttrandet överlämnas till revisorerna 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger yttrande från socialförvaltningen daterad 2022-04-21 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. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommun-
styrelsen och nämndernas interna styrning och kontroll är tillräcklig.  

Revisorernas sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder inte 
helt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande 
rekommendationer till miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, 
överförmyndarnämnden samt socialnämnden:  

• Säkerställ framtagande och implementering av nämndspecifika anvisningar (utifrån
beslutat reglemente samt övergripande stöddokument och mallar) samt genomför
utbildning av berörda funktioner för att stärka styrning och uppföljning av nämndens
internkontrollarbete.

• Säkerställa att beslut om internkontrollplaner samt uppföljning av dessa sker i
enlighet med i reglementet beslutade tidpunkter.

• Se över fördelningen av antalet förebyggande åtgärder i internkontrollplanerna i
relation till faktiska kontrollåtgärder

Socialförvaltningen har i yttrandet besvarat det tilltänkta åtgärder som vidtagits utifrån 
revisorernas rekommendationer. 

Föredragande i ärendet Jeanette Rehnblom, t.f. förvaltningschef. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-05-03 § 109, att socialnämnden antar yttrandet som sitt eget, 
att yttrandet överlämnas till revisorerna. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 
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§ 77, forts.

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att arbetsutskottets förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 78

Information från socialförvaltningens lokalstrateg 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Pågående fastighetsärenden enligt nedan. 

• Ombyggnation för HSO lokal på Runarbacken, planerad inflytt sommaren/hösten
2023.

• Ombyggnation av bassängen Thulegården för mötesplats, planerad inflytt hösten
2022.

• Inventering och start av planering av flytt till Rymdhus 4, arbetet är påbörjat och
planerad inflytt hösten 2023.

• Diskussion förs med LKAB gällande öppenvårdens lokaler för att hitta en ny
lokalisering, ligger på paus just nu, internt måste förvaltningen få klarhet kring
hemmaplanslösningar.

• Nytt LSS boende som bör vara inflyttningsklart till 2024, arbete pågår och väntar på
besked när vi skall släppa förfrågningsunderlag.

• Ombyggnation av lägenhet på Blomstergården Vittangi, svar väntas från KBAB om
renovering.

• Uthyrning av 6 lägenheter Blomstergården Vittangi, hanteras av KBAB och ligger ute
för intressenter.

• Fjällgårdens förlängning av utflyttsdatumet tom 2023-06-30, dock inte helt bestämt
hur länge vi bör vara kvar.

• Solbacken 1 & 2, korttidshem och underhåll, tillsyn av status och sprickor.

• Glimtens gruppboende om förtida inlösen.

• SAVO:s lokaler.

Vidare ges information om att samtliga hyresavtal på socialförvaltningen har granskats och 
arbetet fortgår med att granska gränsdragningslistor hos alla hyresvärdar. I övrigt är 
lokalstrategen ett stöd till avdelningschefer och enhetschefer i fastighetsfrågor. 

Föredragande i ärendet Per Eriksson, socialförvaltningens lokalstrateg. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av                     Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att                    lägga informationen till handlingarna  

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 79

Lägesrapport utskrivningsklara patienter – tomma lägenheter 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Lägesrapporten som redovisas gäller för perioden 2022-04-01-2022-05-13. I rapporten 
framgår följande: 

• Tillgängliga boendeplatser för särskilt boende enligt SoL och hur många som ej
kunnat verkställas.

• Tillgängliga korttidsplatser enligt SoL och antal brukare som står i kö för en
korttidsplats.

• Antal hemmavarande brukare och brukare på sjukhus i väntan på korttidsplats.

• Hemrehabteamets statistik över verkställda och pågående insatser.

Föredragande i ärendet t.f förvaltningschef Jeanette Rehnblom. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos (-) yrkande. 
---------- 
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§ 80

Kurser och konferenser 

En delegation med baspersonal, chefer och kvalitetsledare kommer i början på juni åka på en 
IT/teknik mässa i Kista som bekostas av statliga medel God vård och omsorg av äldre. 

En GDPR-utbildning kommer att hållas för socialnämndens ledamöter, mer information om 
dag och tid kommer att skickas ut till ledamöterna via mejl.  
--------- 
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§ 81

Övriga frågor 

Marianne Baas (S)  
Ställer frågan kring lägenheten vid Blomstergården Vittangi som är i behov av reparation, 
vem står för kostnaden? 

Per Eriksson, socialförvaltningens lokalstrateg, ger information om att förvaltningen 
väntar på svar från KBAB angående renovering.  

Laila Rolfsdottir (FI) 
Ställer frågan om vårdnära tjänster. 

Jeanette Rehnblom t.f. förvaltningschef ger information om att samtal har förts med 
Samhall och en inbjudan kommer att komma till socialnämndens ledamöter och 
kommunledning.  

Vidare förs diskussion i nämnden om vikten av vård nära tjänster. Laila ser gärna att en 
arbetsgrupp kan tas fram gällande detta. 

Förvaltningen tar med sig frågan för vidare diskussioner. 

Anne Kotavuopio-Jatko (-) 
Justering av socialnämndens protokoll via E-signering. En utbildning i detta kommer att 
hållas till samtliga ledamöter.    
-------- 
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§ 82 
 
 
Förvaltningschef och ordförande informerar 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
T.f. förvaltningschef Jeanette Rehnblom informerar: 
 

• Sommarens bemanning, i dagsläget saknas ca 120 vikarier till socialförvaltningen. 
Ordinarie personal kan sälja hela eller del av sin semester. Det kommer att utgå en 
bonus till de som skriver upp sig för 8 veckors vikariat och ersättning för extra pass 
kommer även utgå till sommarvikarier. 

 

• Återrapportering av statsbidrag.  
Utvecklingsmedel till kommuner för arbetet mot våld i nära relationer. 
Socialförvaltningen har anställt en medarbetare som har hela socialförvaltningen som 
ansvarsområde i frågor gällande våld i nära relation. Detta för att alla berörda 
verksamheter ska ges möjlighet att efterleva och tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer m.m. och gällande regelverk i 
övrigt.  
 
Stimulansmedel överenskommelsen psykisk hälsa 2021 
Socialförvaltningen har använt stimulansmedlet till insatser för att jobba med 
personer med samsjuklighet, förstärkt öppenvården och jobbar intensivt med intern 
samverkan mellan IFO-Myndighet och öppenvården. Personer med samsjuklighet i 
missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller tillstånd är en särskilt 
utsatt grupp. Målet är att kommunmedborgarna ska få fler insatser på hemmaplan.  
Förvaltningen har förstärkt handläggargruppen som jobbar med asylsökande barn 
och unga som är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa samt socialpsykiatri där 
ärendemängden har ökat. 

 
Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko informerar: 
 

• Det kommer att hållas en workshop på förmiddagen 21 juni för socialnämndens 
ledamöter tillsammans med tjänstemän på förvaltningen. Syftet är att lära sig av 
varandra och förstå varandras roller. Ordförande har kontaktat en författare som 
kommer att föreläsa om representativ demokrati.  
 

• Efter socialnämndens sammanträde 21 juni är det en gemensam middag på Scandic.  
 

• Uppföljning av revisionsrapporter bör emellan åt lyftas upp för diskussion, nämnden 
och förvaltningen måste gå ”hand i hand”. 
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Justerandes sign                                                                      Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§ 82, forts. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i socialnämnden 
 
av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
-------- 
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