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Sammanträdesdatum

2018-01-31
KAUX KOMMUN
Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden,Sessionssalen, onsdagen den 31 januari 2018 kl 09:00-14:00.

Beslutande

Ledamöter

Maud Lundbäckordförande (S)
Ritva Persson (S) ersätter Katarina Burman (V)
Johan Söderholm (S)
Astrid karbin (S)
Lennart Nyman (S)
Anette Wernersson (S)

Karl-Erik Nordmark (MP)
Irma Spärman (M)
Petra Sandberg (M)
Hanne Tarkkonen (M)

Monica Ljung (M) ersätter Valter Lind ( C )
Ersättare

Maria Nilsson (MP)

Övriganärvarande

Anna-Lena Andersson, socialchef, § 6, 7, 9, 11-12, 14-15

Mikael Jansson, enhetschef Integration- och arbetsmarknadsenheten, § 7, 13

Marianne Strömbäck, områdeschef äldreomsorgen
Helena Oman Nilsson, processledare attraktiv arbetsgivare, § 6, 8
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare, § 6
Linn Johansson, ledningsresurs, § 10
Eva Stridfelt, förvaltningsekonom, § 6

Anna Rutberg, enhetschef Rönngärden

Annica Karlsson Johansson, enhetschef Rönngården
Kristina Henriksson, enhetschef Rosengården
Justera re

Petra Sandberg (M)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, 2018-02-14

Underskrifter

Sekreterare
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Linn Joh
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sson

Ordförande

/

aud Lundbäck

Justerare

^

v Petra Sandberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum dä anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Social örvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ann-Kristin Andersson

Justerand

si

.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2018-01-31

KAUX KOMMUN
Socialnämnden

Information
Kl. 09. 00-09.30

Kalle Morin personligt ombud informerar om

verksamheten

Kl. 09. 30-10. 00: Uppföljning av aktiviteter till indikator - Andel äldre som
är nöjda med maten

Anna Rutberg, enhetschef Rönngården, Annica Karlsson Johansson,
enhetschef Rönngården, Kristina Henriksson, enhetschef Rosengården samt
medarbetare redogör för uppföljningen.

Justerand

sign

Utdragsbestyrkande
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Samnnanträdesdatum

2018-01-31

KAUX KOMMUN
Socialnämnden

§1
Upprop
Socialnämndens beslut

Linn Johansson, ledningsresurs genomför upprop.

Justerand

ign

.

Utdragsbestyrkande
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JL

Sammanträdesdatum

2018-01-31

K/1UXKOMMUN
Socialnämnden

§2
Fastställande av ärendelista
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner ärendelistan för dagens sammanträde.

Justeran eS ign

Utdragsbestyrkande
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Sam manträdesdatu m

2018-01-31
KAUXKOMMUN

Socialnämnden

§3
Val av justera re
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar utse Petra Sandberg (M) att jämte ordförande
justera protokollet.

Justeran

sig

.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-31

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§4
Meddelanden och delgivningar
Socialnämndens beslut

Socialnämndentar del av redovisade meddelanden och delgivningar.
Sammanfattning av ärendet

l.

Socialstyrelsen - Behandling av spelmissbruk och spelberoende
Kunskapsstöd med nationella rekommendationer

till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
2.

Inbjudan till omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker
tillsammans med förvaltningschefer l mars 2018

3.

Planering anhörigträffar 2018

4.

Statistik antal inskrivna patienter i hemsjukvården-mätdatum 26
november- åren 2013-2017

5.
6.

RKA - Kommunrapport Hållbar utveckling Ekonomisk, miljömässig

och social hållbarhet

Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 242 - Månadsrapport Kalix
kommun januari-november 2017

7.

VÄXAELLERKRYMPA?"Rätt strategi ger attraktiva samhällen.

8.

INBJUDAN Ny lagstiftning l juli 2018 - så påverkas socialtjänst och

Konferens den 16-17 maj 2018 i Lulei.
LSS. Tisdag 13 februari 2018.

9.

Årsavgifter Norrbottens e-nämnd 2017

Årsavgifter gemensamma alternativ 2017

^
Justerand

^ign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-31

KALIXKOMMUN
Socialnämnden

§5
Redovisning av delegerade ärenden
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för
perioden 2017-12-01-2017-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten för perioden 2017-12-01-2017-12-31.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut Familjerätt-faderskap

Delegationsbeslut flyktingmottagning
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

FN SoL
IFO barn
IFO vuxen
LSS

DelegationsbeslutÄO

Justeran

s s n

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-31
KAUX KOÄIMUN
Socialnämnden

§6

Dnr 2018-00009 04

Verksamhetsberättelse med årsbokslut, måluppföljning
och internkontrollplan
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med årsbokslut,
målredovisning samt internkontroll för år 2017 och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden visar för året ett överskott mot budget med 11 mkr.
Integrationens verksamhetsområde lämnar ett överskott om ca 25 mkr,
vilket täcker upp för andra verksamheter inom socialförvaltningen som för
aret visar ett underskott.

Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, Anna-Lena Andersson, socialchef,
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare och Helena Öhman-Nilsson, processledare
för AAG, redogör för ärendet.

Arbetet som föregåtts under året summeras och mål slutredovisas för 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag

Årsbokslutoch verksamhetsberättelse
Mälredovisning
Internkontrollplan
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

Justera

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-31

KAUX KftaiMUN
Socialnämnden

§7

Dnr 2018-00013 13

Integrationsplan - socialnämndens handlingsplan
Socialnämndens beslut

Nämndengodkännerredovisningen av Handlingsplan Integrationspolicy
2017 och beslutar skicka uppföljningen vidare till Kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutar bifalla Maud Lundbäck(S) tillägg i handlingsplanen:
"Med fokus på arbete och introduktion och att lag står över religion, seder
och bruk" som ska redovisas i socialnämndens sammanträde i mars.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 att anta en
Integrationspolicy.

Integrationspolicyn anger grundläggande värderingar och principer för Kalix

kommuns integrationspolitik och utgår från kommunens vision.
Socialnämndenantog 2017-03-22 § 27 en handlingsplan inom området som
ärligen ska utvärderas.

Anna-Lena Andersson, socialchef och Mikael Jansson, enhetschef redogör för
uppföljningen av handlingsplanen.

Maud Lundbäck, (S) föreslår ett tillägg med meningen "Med fokus på arbete
och introduktion och att lag står över religion, seder och bruk och redovisas
i mars" vilket godkänns av socialnämndens ledamöter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-01-15
Integrations policy

SocialnämndensIntegrationsplan
Uppföljning Integrationsplan.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justeran

s s' n

Utdragsbestyrkande
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2018-01-31

KAUXKOMMUN
Socialnämnden

§8

Dnr 2018-00012 70

Slutrapport heltidssatsningen, AAG
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner Slutrapport AAG och beslutar skicka rapporten
vidare till Kommunfullmäktige. Socialnämnden ger förvaltningschef i
uppdrag att se över användandet av resurstiden för att minimera
administrativa insatser och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.
Sammanfattning av ärendet

Helena Öhman-Nilsson, processledare redogör muntligt för ärendet.
Projekt Attraktiv arbetsgivare (AAG) med heltidssatsningen inom

Socialförvaltningen har pågått under perioden 2013-2017 och är nu
avslutat.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har beslutat om skriftlig
redovisning av projekt Attraktiv arbetsgivare genom delrapport och vid
projektavslut i form av slutrapport.

Slutrapporten avser huvudsakligen tidsperioden 2017-01-01-2017-12-31.
Beslutsunderlag
Slutrapport AAG
Tjänsteskrivelse, 2018-01-18
Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justeran

s s gn

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(18)
Sammanträdesdatum

2018-01-31
KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§9

Dnr 2018-00014 70

Nämndsdialoger 2018
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att genomföra föreslagna nämndsdialoger under
2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:

Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelse.
Nämnden och styrelsen far själv besluta om formerna för dialogen och den
ska dokumenteras och äterrapporteras inom respektive nämnd samt till

kommunfullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i
februari.

Nämndsdialoger 2018
Socialnämnden ska

. Genomföra och delta i möten med Kommunala pensionärsrådet samt
Kommunala handikapprådet under året.
. Delta på anhörigträffar vid samtliga särskilda boenden inom
äldreomsorgen.

. Aktivt delta i möten med pensionärsorganisationeroch andra

intresseföreningar/organisationer. Landsbygdens frågor ska beaktas.
Möta ensamkommande flyktingbarn och nyanlända.
Delta vid invigningar som berör nämnden.
Medverka i ett Kalix för alla.

Delta i medborgarceremoni.
Göra arbetsplatsbesök.
Besöka företag inom nämndens område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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K/IUX KOMMUN
Socialnämnden

§ 10

Dnr 2018-00015 70

Arbetsmarknadsutskott
Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslaget att omvandla arbetsmarknadsutskottet till
arbetsmarknadsgrupp.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd och ansvarar för

arbetsmarknadspolitiska frågor och beslut. Socialnämnden i egenskap av
arbetslöshetsnämnd har skapat en arbetsmarknadsgrupp som arbetar med
arbetsmarknads politiska frågor och bana väg för samverkan mellan olika

aktörer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan, psykiatrin
och de olika verksamheterna som socialnämnden ansvarar för.

Målet med arbetsmarknadsgruppen är att på ett fördjupat sätt driva
arbetsmarknads politiska frågor och bana väg för bl. a skapa en god relation

mellan samtliga parter för att fler personer ska få möjlighet till ett arbete,
en praktikplats eller gå vidare till studier. Arbetsmarknadsgruppen består av
förtroendevalda och tjänstemän som bjuder in till samverkan med andra

som arbetar med frågor som berör arbetsmarknadsfrågor.
Arbetsmarknadsgruppen fördjupar sina kunskaper i frågor som rör
arbetsmarknadspolitiska frågor och vid behov tas beslutspunkter vidare till
socialnämndens arbetsutskott. Arbetsmarknadsgruppen sammanträder för
närvarande en gäng i månaden och efter det vid behov.
Beslutsunderlag
Tja nsteskri velse

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerand

sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§11

Dnr 2018-00004 70

Gemensamma riktlinjer för samverkan - Samordnad
individuell plan
Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar de gemensamma riktlinjerna för samverkan avseende
samordnad individuell plan.

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta planeringen

och uppföljningen och anpassa verksamheten utifrån den nya lagstiftningen
och samverkansriktlinjerna.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har sedan maj månad 2017 arbetat med förberedelser
inför lagändringen. Kortfattat innebär detta att vi ska snabbare ta emot

brukare till kommunen från slutenvården. Uppdraget är att medborgare inte
ska vara längre än nödvändigtinom slutenvården. IT-verktyget Lifecare
införs i februari inom socialförvaltningen i Kalix. Hemtjänsten har justerat
sitt arbetssätt. Ledningsgruppen har täta uppföljningar och följer processen

och kan på ett tidigt stadiejustera och göra förändringari förvaltningen om

så behövs. Socialförvaltningen ska även följa ekonomin så inte ökade
kostnader uppkommer.

Riktlinjerna är nu färdiga och är inte implementerade fullt ut då lagen redan
trätt i kraft och riktlinjerna inte varit färdiga i tid vid lagens inträde vid

årsskiftet 2017-2018
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Gemensamma riktlinjer - Samordnad individuell plan

Lag om samverkan (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälsa-och sjukvård
Protokollsutdrag skickas till
Norrbottens kommuner

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justera

s' n
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2018-01-31

KAUxKuaniuN
Socialnämnden

§12

Dnr 2018-00007 70

Delegering till enhetschefer inom verkställighet vid
socialförvaltningen Kalix kommun
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att verkställighet vid socialförvaltningen i Kalix
kommun bemyndigas att ta tillfälligt myndighetsbeslut upp till 4 veckor, det

vill säga får delegering att fatta tillfälliga myndighetsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för ärendet.

I Kalix kommun är det i dagsläget biståndshandläggaren med stöd av
delegationsordning som är fastställd av socialnämnd som tar emot den
enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov samt beslutar om
insatser enligt socialtjänstlagen eller lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

For att kunna säkerställa att kommunen kan påbörja den egna planeringen
sä snart som möjligt samt inte fä betalningsansvar enligt den nya lagen om

samverkan vid utskrivning från Hälso- och sjukvården är det önskvärt att
även enhetschefer inom verkställighet bemyndigas att ta tillfälligt
myndighetsbeslut upp till 4 veckor
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-01-09
Protokollsutdrag skickas till
Linda Sandelid, enhetschef
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerande

gn
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§ 13

Dnr 2018-00018 70

Samarbetsavtal med Delegationen för unga och
nyanlända till arbete, DUA
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar uppdra till ordförande att underteckna
överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Jansson, enhetschef för integrations- och arbetsmarknadsenheten
redogör för ärendet.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ska främja
samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya
samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och
effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

I Duas uppdrag ingår att föra dialog med, och främja dialog mellan enskilda
kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetsmarknadens

parter på det kommunala och landstingskommunala området, övriga
centrala parter på arbetsmarknaden, myndigheter, regionala aktörer samt
andra om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och nyanlända kan

utvecklas och effektiviseras på lokal nivå.
Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser
mellan, i första hand, kommuner och Arbetsförmedlingen
I Kalix kommun finns sedan tidigare en överenskommelse som omfattar

ungdomar. Nu är det aktuellt att tillföra gruppen nyanlända och personer
som har behov av särskilt stöd för att komma ut i arbetslivet i en ny
överenskommelse. Överenskommelsen ska vara utformad och klar för att

skickas in till DUA senast 28/2-2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-25

Protokollsutdrag skickas till
Mikael Jansson

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justera s
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KAUX KOMMUN
Socialnämnden

§14
Information från förvaltningschef och nämndsordförande
Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Socialchefen informerar om följande:
Information om webb-utbildningen "Politiker i socialtjänsten - hur klarar vi
uppdraget?" den l mars 2018. Anmälan sker till Malin Drugge,
kvalitetsutvecklare.

Information angående utbildningen "Ny lagstiftning l juli 2018- så påverkas
socialtjänsten och LSS". Återrapportering kommer ske till socialnämnden i
mars.

Information angående utvecklingsarbete.
Utbildning LSS (information kommer att återrapporteras till nämnd)
Information om studieresa till Finland.
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§15
Gynnande biståndsbeslut inom särskilda boenden i
socialförvaltningen
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om gynnande beslut inom
särskilda boende i socialförvaltningen.

Antal personer med gynnande biståndsbeslut till särskilt boende: 23
Varav 3 till särskilt boende för yngre (LSS).
Varav 2 till särskilt boende frän annan kommun.
Beslutsunderlag

Redovisning, 2018-01-25

Justeran
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