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NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

2022-03-22, kl. 
13:15-16.40 

NÄRVARANDE SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

LEDAMÖTER 

- Anne K-Jatko I 

C Elisabeth Fors I 

C Birgitta Stålnacke I 

SJVP Rauno Sirén I 

S Mats Niemi - 

S Marianne Baas I 

FI Laila Rolfsdottir I 

NÄRVARO- OCH 
VOTERINGSLISTA 

SOCIALNÄMND 

NÄRVARANDE 

R= Röst-
berättigad 
ersättare 

SN SN 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

ERSÄTTARE 

C Ann-Christin Lahti I §34-44 

SJVP Martti Kivimäki - 

M Elisabeth Andersson I 

KD Mattias Messner - 

V Sanna Inga Poromaa IR §33, 35-44 

SL Bertil Blind I 

S Waldemar Tapojärvi IR §34, 45-48 
Insynspolitiker Madeleine Vestling § 33, 35-48 
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§ 33

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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§ 35

Delgivningar allmänna ärenden 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Följande ärendet har delgivits socialnämnden; 

- Revisionsrapport - Granskning av intern styrning och kontroll.
- Region Norrbotten - Överenskommelse om utförande av fortsatt vaccination under

2022 mot Covid-19 i kommunerna.
- Avtal - Kunskapstest inför delegering av läkemedelshantering.
- Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 11 - Anhållan om tilläggsbudgetering av

investeringsmedel inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2022,
restaurering/ombyggnad av föreningslokal till socialförvaltningen, Runabacken.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 § 52 - Förslag på åtgärdsplan för att
rekrytera undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor inför sommaren 2022.

- Norrbottens kommuner - avtal länssamordning yrkesresan.

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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§ 36

Information av socialförvaltningens lokalstrateg 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Per Eriksson, lokalstrateg på socialförvaltningen presenterar sig och informerar om sitt 
uppdrag. I uppdraget ingår bland annat att vara ett stöd till socialförvaltningens 
verksamheter i fastighetsfrågor och är ansvarig för alla ombyggnationer/nybyggnationer som 
behövs göras på grund av stadsomvandlingen eller omflyttningar. 

Socialförvaltningen har tidigare upprättat en boendeplan och en uppföljning av planen 
gjordes 2021-09-28 § 134 i socialnämnden. Socialförvaltningen föreslår att en revidering av 
boendeplanen kommer att tas upp till socialnämnden hösten 2022.  

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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§ 37            2022-82/706 

Ekonomisk redovisning 

Socialnämnden beslutar 

att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

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

Därutöver redovisas kommentarer till avvikelser enligt följande: 

• IFO Försörjningsstöd 0,1 mnkr under en budget på 2,3 mnkr.

• IFO Placeringar barn och unga 2,2 mnkr över en budget på 3,3 mnkr.

• IFO placeringar Missbruk 0,4 mnkr över en budget på 1,2 mnkr.

• Kostnader för utskrivningsklara patienter 2491 tkr.

• Stora personalkostnader på boendeavdelningen på grund av brukare med särskilda
skäl samt kostnader på grund av Covid-19.

• Personalkostnader på hemtjänsten på grund av Covid-19 samt ökade antal beslut och
utförda timmar hos brukare.

• Internhyror är ej debiterade.

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-03-08 § 43, att lägga ekonomisk redovisning till handlingarna. 
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§ 37, 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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§ 38

Ändring av sammanträdesdag för budgetberedning 

Socialnämnden beslutar 

att sammanträdesdag för socialnämndens budgetberedning ändras till 
2022-04-12 kl. 13.00 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2021-11-23 § 165, att fastställa sammanträdesdagar 2022 för 
socialnämndens arbetsutskott, budgetberedning och socialnämnd. Eftersom kommun-
styrelsens budgetberedning hålls i maj så behöver socialnämndens budgetberedning ändra 
sammanträdesdag. 

Socialnämndens budgetberedning ändras från 14 juni till 12 april. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att sammanträdesdag för socialnämndens budgetberedning ändras till 
2022-04-12 kl. 13.00 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 39           2022-75/700 

Revidering av riktlinjer biståndshandläggning 

Socialnämnden beslutar 

att anta revidering av riktlinjer för biståndshandläggning 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse från socialförvaltningen av vilken framgår att de reviderade riktlinjerna 
för biståndshandläggning är omarbetade och mer omfattande än tidigare. För att säkerställa 
rättssäkerheten och understödja att likvärdiga bedömningar görs, krävs fastslagna riktlinjer 
som tillhandahålls för samtliga biståndshandläggare. 

Föredragande i ärendet Petra Töyrä, enhetschef utredningsenhet samt Anna Estola, 1:e 
biståndshandläggare. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-03-08 § 41, att anta revidering av riktlinjer för 
biståndshandläggning. 

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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§ 40            2022-73/700 

Revidering delegationsordning 

Socialnämnden beslutar 

att anta revidering av socialnämndens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsordningen är ett levande dokument och arbetet med revideringar är en ständigt 
pågående process. Organisationer, strukturer och arbetssätt förändras, vilket medför att nya 
behov uppstår medan andra behov upphör. Socialförvaltningen har sett att det finns behov av 
revidering och uppdatering för att göra delegationsordningen mer ändamålsenlig. En 
delegationsordning ska vara lätt att läsa och enkel att förstå. 

Föredragande i ärendet Susan Sidér, socialförvaltningens jurist. 

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-03-08 § 42, att anta revidering av socialnämndens 
delegationsordning.  

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att socialförvaltningens förslag bifalles 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande. 
------- 
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§ 41

Information från arbetsmarknadsenheten 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för 
arbetsmarknads- och integrationsfrågor med syfte att minska arbetslösheten i kommunen. 

Enheten ansvarar för följande verksamheter: 
• Bumerangen
• Fritidsbanken
• Pensionärsservice
• Aktivitetsansvar 16-19 år
• Förlängt informationsansvar 20-24 år
• Feriearbete för skolungdom

Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten har fått i uppdrag från kommunledningen 
att ta fram en strategi för arbetsmarknadsinsatser/åtgärder. Enheterna kommer i arbetet 
titta närmare på bland annat Solnamodellen som innebär att man ska arbeta med 
individuella lösningar, kompetensutveckling, arbetsgivarkontakter, fokus på styrkor och det 
som fungerar och prestigelöst förhållningssätt och allas lika värde. 

Nuläget: En projektledare behöver utses och en lokal överenskommelse med 
arbetsförmedling ska tas fram parallellt med arbetet. 

Föredragande i ärendet Anton Johansson, enhetschef arbetsmarknadsenheten. 

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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§ 42

Information – Nytt verksamhetssystem Combine 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal för nytt verksamhetssystem Combine för samtliga 14 
kommuner i Norrbotten. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser 
och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen. 

Genomgångar av systemets alla delar har satts i gång. Det är ännu oklart när införandet av 
systemet kan påbörjas. Ur ett verksamhetsperspektiv vill Kiruna kommun införa det nya 
systemet under hösten 2022 men på grund av oklarheter kring IT-säkerheten är inget beslut 
fattat om när införandet kan ske. 

Föredragande i ärendet är Jenny Lindberg och Therese Starlind, delprojektledare i Combine. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att lägga informationen till handlingarna 

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



KIRUNA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
SOCIALNÄMNDEN           2022-03-22       14 

Justerandes sign            Utdragsbestyrkande 

§ 43

Uppföljning internkontrollplan 2021 

Socialnämnden beslutar 

att anta uppföljning av internkontrollplan 2021 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden identifierade i december 2019 sex verksamhetsområden som inte följs upp 
regelbundet i kvalitets- eller verksamhetsberättelser men som medför kvalitativa eller 
ekonomiska risker för verksamheterna. Förvaltningen fick i uppdrag att bevaka dessa 
områden. Vid halvårsredovisningen 2020 beslutade socialnämnden att även inkludera 
uppföljning inom områdena jämställdhet och minoritetsspråk. Föreliggande dokument är 
uppföljningen för hela året 2021 och avslutar dessa kontrollområden i förtid.  

Socialnämnden antog i december 2021 en ny internkontrollplan för kommande år med 
reviderade kontrollområden.   

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-03-08 § 45, att anta uppföljning av internkontrollplan 2021. 

Socialnämnden beslutar 2022-02-22 § 30, att uppföljning av internkontrollplan 2021 antas 
till nästkommande socialnämnd. 

Yrkande och beslutsgång 

Yrkanden i socialnämnden 

av Anne Kotavuopio-Jatko (-) 

att anta uppföljning av internkontrollplan 2021 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Anne Kotavuopio-Jatkos yrkande 
------- 
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§ 44  2022-72/700 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revideringarna i socialnämndens reglemente 

att översända socialnämndens reglemente till kommunfullmäktige för fastställande 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger skrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-03-02 av vilken framgår att  
det finns behov att revidera socialnämndens reglemente. I reglementet regleras arbetsformer 
och ansvar för en nämnd eller annan gruppering och är ett komplement till gällande 
lagstiftning eller annan gruppering eller inom ett avgränsat område. Reglementet ska 
fastställas av kommunfullmäktige. 

Följande revideringar föreslås: 

§ 1
Ta bort att socialnämnden ansvarar för ärenden enligt alkohollagen, då myndighets-
utövningen har överförts till miljö och byggnämnden.

Ta bort att socialnämnden har tillsyn och ansvar över detaljhandel med receptfria 
läkemedel, elektroniska cigaretter och tobak, då tillsyn och ansvar har överförts till miljö 
och byggnämnden. 

§ 2
Revidera texten om personuppgiftslagen (1998:204) då den har ersatts av EU:s
dataskyddsförordning (GDPR).

§ 13 (ny paragraf)
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 § 18, att införa ny § 13 i socialnämndens
reglemente gällande deltagande på distans.

§ 23
Socialnämnden beslutade 2021-03-23 § 36, att förändra beredning och nämndsprocessen
med bland annat följande ändringar. Arbetsutskottet behandlar enbart personärenden i de
fall det är möjligt för socialnämnden att delegera ärendetypen till arbetsutskottet.
Arbetsutskottets protokoll delges socialnämnden.

Hantering av ärendet 

Arbetsutskottet föreslår 2022-03-08 § 44, att godkänna revideringarna i socialnämndens 
reglemente, att översända socialnämndens reglemente till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
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§ 44, 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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§ 45

Lägesrapport utskrivningsklara patienter – tomma lägenheter 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Lägesrapporten som redovisas gäller för perioden 2022-03-01-2022-03-22. 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/brukare på sjukhus i väntan på korttidsplats.

Föredragande i ärendet är t.f förvaltningschef Jeanette Rehnblom. 

Hantering av ärendet 

Vid socialnämnden 2022-02-22 § 25, informerar förvaltningschef Håkan Dahlqvist att 
socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en rapporteringsstruktur/mall 
gällande utskrivningsklara patienter kontra tomma lägenheter. Från och med nästkommande 
nämnd kommer redovisning att presenteras och vara en stående punkt på nämndens 
dagordning. 

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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§ 46

Kurser och konferenser 

Inget för dagen. 
--------- 
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§ 47

Förvaltningschef och ordförande informerar 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

T.f förvaltningschef Jeanette Rehnblom informerar:

• Ett 20-tal har anmält intresse till undersköterskeutbildning via äldreomsorgslyftet.

• Telefonapp ”Swedish for you” är en app för att lära sig yrkessvenska, kan jämföras
som en digital ordbok som vårdpersonal kommer kunna använda sig av.

• Avtal för trygghetslarm är klart Blomstergården och Ängsgården är först ut.

• Det finns möjlighet för socialförvaltningen att nyttja Fjällgårdens lokaler fram till juni
2023.

• Länstrafiken har direktupphandlat med Kiruna taxi AB om färdtjänst och sjukresor.

Ordförande Anne Kotavuopio-Jatko informerar: 

• Att samverkan mellan socialförvaltningens olika professioner kring brukaren ska
optimeras för brukarens bästa.

• Det känns otroligt bra att kostnaderna för försörjningsstöd går åt rätt håll.

• Tillgängligheten på socialförvaltningen måste bli bättre då det kommer klagomål om
att man inte når chefer via telefon. Frågan får lyftas vidare till förvaltningen.

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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§ 48

Övriga frågor 

Marianne Baas (S) – Träffpunkten i Vittangi 
Vid invigningen av träffpunkten i Vittangi så efterfrågades det representanter från 
socialnämnden och socialförvaltningen som inte var närvarade vid invigningen.   

Frågan får tas vidare till förvaltningen för att planera en officiell invigning. 

Laila Rolfsdottir (FI) – Vårdnära tjänster  
Ställer frågan om samarbete med kommunen gällande vårdnära tjänster. 

Ordförande välkomnar frågan och tar med sig frågan till beredningen. 
-------- 
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