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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 103

Information
Socialnämndens beslut
Maria Rönnqvist, enhetschef, Maria Eliasson, enhetschef vid Näsbygården
och Ulla-Britt Törnqvist, undersköterska vid Näsbygården informerar om
pågående utvecklingsarbete vid Näsbygården
Framtagande av Metodpärm – alla rutiner på ett och samma ställe,
allt från hur vi sjukskriver oss till hur vi tar hand om ferieungdomar.
Metodpärm – alla rutiner på ett och samma ställe, allt från hur man
sjukskriver sig till hur man tar hand om ferieungdomar.
Nämndbeslut ska skrivas om till lättläst text.
Metodpärmen kvalitetssäkrar verksamheten.
Deltagare i Arbetsgrupper byts ut efter som.
Praktisk professionell planering, PPP har införts och man har tagit
bort TES. Man arbetar med genomförandekort, bemötandeplan. Det
mynnar ut i en kvalitetssäkring av verksamheten, lärande av varandra.
Se varje individ så de mår så bra som möjligt.
Kopplas ihop med Metodpärmen.
Mikael Engren, områdespolis i Kalix ger en lägesbeskrivning över
situationen i Kalix.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 104

Upprop
Socialnämndens beslut
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 105

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Karl-Erik Nordmark (MP) att jämte
ordförande justera protokollet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 106

Fastställande av ärendelista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna ärendelistan för dagens
sammanträde.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 107

Meddelanden och delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden eller delgivningar finns att redovisa.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 108

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut för perioden 2018-08-01 – 2018-08-31 redovisas.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut faderskap familjerätt
Delegationsbeslut Flyktingmottagning
Delegationsbeslut Funktionshinder SoL
Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorg barn
Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorg ekonomi
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg vuxen
Delegationsbeslut LSS
Delegationsbeslut Äldreomsorg
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 109

Dnr 2018-00120 042

Delårsrapport T2 med målredovisning för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport
2018 samt måluppfyllelse.
Nämnden uppmanar samtliga enheter som visar ett underskott att
arbeta och vidta åtgärder för en budget i balans.
Särskilt uppmanar socialnämnden till samverkan och samarbete med
andra förvaltningar och myndigheter för att förbättra situationen för
framförallt barnen som far illa. Nämnden menar att detta måste ses
som ett samhällsproblem.
Socialnämnden överlämnar delårsrapporten med målredovisning till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar den ekonomiska prognosen samt målredovisning
per den 31 augusti 2018.
För perioden visas ett underskott om 8,7 mkr mot budget, vilket vid
årsskiftet beräknas uppgå till 11 mkr. Förklaringar till överskridandet
ligger främst i en stor ökning av ärenden inom Individ-och
familjeomsorg. Ett ovanligt stort antal minderåriga barn har
omhändertagits p.g.a. bristande föräldraförmåga och våld, men även
vuxenplaceringarna har ökat. Budgetunderskott finns även inom
äldreomsorgen. Faktorer som påverkat prognosen är bl.a. att det inom
särskilt boende har krävts en högre bemanning på grund av utökat
individuellt omvårdnadsbehov. Insatser som tidigare utgjorde personlig
assistans med ersättning från Försäkringskassan är sedan våren en
kommunal insats som nu verkställs på ett särskilt boende.
Beslutsunderlag
Helårsprognos med målredovisning per 31 augusti 2018
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 110

Dnr 2018-00109 70

Visningsrum i Kalix steg 2
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att;
Godkänna preliminära ansökan om implementering av e-hälsa utifrån
Visningsrum och uppdra Förvaltningschef att färdigställa ansökan.
Uppdra till behörig firmatecknare att godkänna den slutgiltiga
ansökan.
Uppdra till förvaltningschef att skicka in ansökan till Region
Norrbotten för vidare handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden vill utveckla e-hälsa med hjälp av ett visningsrum.
Projekt Visningsrum är en ansökan vi avser att göra i sin helhet, där steg
ett är behovsstudie samt visningsrum och steg två implementering.
Detta är utifrån den inrådan Region Norrbotten gett oss, att söka projekt
Visningsrum i två steg. Dessa två projektansökningar var tänkt som en
och samma ansökan från början, men har nu delats upp i två delar.
Steg 2 innebär kort att implementera teknik och tjänster som finns i
visningsrummet i verksamheter. Detta kommer att ske löpande under
hela projekttiden utifrån individens behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 111

Dnr 2018-00111 70

Karl-Einar Berggrens gåvomedelsfond
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden
fortsättningsvis får fatta beslut om hur kvarstående medel i Karl-Einar
Berggrens gåvomedelsfond ska fördelas inom äldreomsorgen.
Totalt återstår 260,5 tkr att fördela.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har erhållit ett arv från en avliden person i Kalix
kommun. Av testamentet framgår att pengarna skall användas inom
äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre.
Hänvisning till beslut från kommunstyrelsen diarienummer 323/04-70.
Under 2015-2018 har årligen fördelats 50 000 kr. Gåvomedlen ska
användas inom Äldreomsorgen och har under dessa år fördelats både till
särskilda boenden och hemtjänst samt ABF och Studieförbundet
vuxenskolan. Verksamheterna har getts möjlighet att beskriva en
plan/aktivitet för aktiviteter som ska vara till glädje och komma de äldre
till gagn. Även ABF och Vuxenskolan ABF har ett krav att beskriva en
skriftlig planering för att ta del av arvsmedlen och samråda i
planeringen. Gåvomedlen får fördelas av socialchef och områdeschef.
Pengarna har gått oavkortat till aktiviteter för de äldre.
I dags datum 2018-07-17 är behållningen 310,5 tkr.
Dock ska 2018 års fördelning på 50 000 kr också påföras fonden.
Totalt skulle då kvarstå 260,5 tkr att fördela.
Kommunstyrelsen har de senaste åren fördelat de till äldreomsorgen
testamenterade pengarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-08-27
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-28 § 340
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-27 § 125
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 112

Dnr 2018-00110 70

Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för rehabiliteringsansvar i
Norrbotten.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för rehabiliteringsansvaret har antagits i Politiska
samverkansberedningen för vård, omsorg och skola den 8 februari 2018.
Strukturella förändringar inom hälso- och sjukvården, såsom
kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom
Region Norrbotten, har skapat behov av att uppdatera riktlinjerna för
rehabilitering.
Region Norrbotten ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt
vårdnivå i en struktur där tillgången till rehabilitering är densamma,
oavsett var i länet patienten bor. För att denna målsättning ska uppnås
måste det vara tydligt vilken rehabilitering som erbjuds inom de olika
vårdnivåerna. Riktlinjerna ska bidra till att klargöra vem som ansvarar
för de olika delarna av rehabilitering utifrån olika nivåer. Genom
samverkan och konsultativt stöd ska patienten få optimal rehabilitering
oberoende av var i vårdkedjan rehabiliteringen tillhandahålls.
Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade
sammansatta, långvariga och ibland återkommande behov av
rehabilitering.
Genom att anta riktlinjerna för rehabiliteringsansvar i Norrbotten bidrar
socialnämnden i Kalix kommun till att tydliggöra vem som ansvarar för
de olika delarna i rehabiliteringen.
Beslutsunderlag
Bilaga ”Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten”
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Region Norrbotten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 113

Dnr 2018-00112 70

Handlingsplan och uppföljning av Miljöplanen 20172019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av handlingsplanen och
uppföljningen för 2017 och beslutar skicka rapporten vidare till
kommunstyrelsen med följande tillägg:
- Ekologiska livsmedel på särskilt boende. Det är ej rimligt med ett
budgetöverskridande motsvarande 400 tkr för upphandlade egeninköpta
ekologiska livsmedel, när det viktigaste är att maten är god och
näringsriktig.
Sammanfattning av ärendet
Den 6 februari 2017, § 27, beslutade Kommunfullmäktige att fastställa
förslag till Miljöplan. Beslut tog att nämndernas handlingsplaner ska
sammanställas till ett gemensamt dokument och uppföljningen ska vara
en del av det årliga mål- och budgetplaneringen
Miljöplanen har som syfte att skapa ett långsiktigt och hållbart
miljöarbete. Kalix kommuns miljöplan har sin utgångspunkt enligt
nedan:
•
•
•

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

Handlingsplanen ligger till grund för de aktiviteter förvaltningen gör för
att leva upp till Miljöplanens mål.
Beslutsunderlag
Handlingsplan och uppföljning 2018-09-26
Miljöplan
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 114

Dnr 2018-00113 70

Remissvar Friluftsplanen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet för friluftsplanen och skickar yttrandet till
Fritid- och Kulturnämnden.
Yttrande
”Socialnämnden lämnar följande yttrande för remiss Friluftsplanen.
-

Att Fritids- och Kulturnämnden beaktar jämställdhetsperspektivet.
Klargör under vilken tidsram fritidsplanen gäller.
Tydliggör hur man vill utveckla friluftslivet ytterligare i Kalix.
Förslagsvis kan enkäten beskrivas med fördel i löpande text.
Tillgänglighet för alla
Se över namn och exempelvis om någon vandringsled saknas
Kontrollera att vägbeskrivningar finns till alla områden
Förtydligande till faciliteter som finns i anslutning till angivna platser,
exempelvis om de är handikappanpassade

Sammanfattning
Socialnämnden har tagit del förslaget till Friluftsplan och välkomnar en
friluftsplan. Friluftsplanen är väl genomarbetad, innehåller en tydlig
politisk vision och en gedigen beskrivning av vad Kalix kommun har att
erbjuda i form av friluftsliv.
Kalix kommun ligger i framkant när det kommer till jämställdhet, bland
annat har en checklista för jämställda beslut tagits fram.
Kommunfullmäktige anger i tjänsteskrivelse med diarienummer 201800014.101 ” Jämställdhet är en rättighet för kvinnor och män, flickor och
pojkar, och en del av kommunens uppdrag. Män och kvinnor, pojkar och
flickor garanteras likvärdig service och fördelning av resurser.” Exempel
på jämställdhetsaspekter i Friluftsplanen skulle kunna vara att ta med
forskning kring skillnader mellan mäns och kvinnors friluftsliv och ett
förtydligande hur resurser ska fördelas utifrån ett jämställt perspektiv. ”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Yttrande, 2018-09-26
Förslag till Friluftsplan
Friluftspolitisk handlingsplan
Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 115

Dnr 2018-00127 13

Mottagande av EKB - avtal med annan kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger i uppdrag till Integrations- och
arbetsmarknadsenheten att arbeta fram ett samverkansavtal där Luleå
kommun förbinder sig att ta emot de ensamkommande barn som
tilldelas Kalix kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vår kommun har bedrivit två egna HVB-hem för ensamkommande barn.
Den åldersgrupp som varit aktuell har varit pojkar 15-17 år gamla. I takt
med det minskade antalet asylsökande har alla landets kommuner varit
inne i en anpassning av verksamheten. Så också i vår kommun. Tidigare
i år har Björnbackens HVB-hem avvecklats och senare nu i höst stängs
Sjöbovillan. Dessa ungdomar kommer att flytta till eget boende eller till
annat HVB-hem där så krävs.
Kalix kommun ska, enligt tilldelad andel, ta mot 2-3 barn under 2018
och prognosen för 2019 är 3-4 barn. Under 2018 har vi fram till idag inte
anvisats något barn. Med ett sådan låg andel är det svårt att bibehålla
en verksamhet med lokaler och personal som kan finnas tillgänglig om
något barn anvisas till vår kommun. Vid kontakter med företrädare för
Luleå kommuns integrationsenhet har det framkommit att Luleå kommun
ser positivt på att ta fullt ansvar för den andel som en annan kommun
kan ha blivit tilldelad. Vi ser även att bostadsbristen gör att när de blir i
behov av eget boende är det svårt att tillgodose bostad inom
kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-09-18
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Mikael Jansson, enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 116

Dnr 2018-00041 70

Gynnande biståndsbeslut särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande
biståndsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad redovisar förvaltningen de gynnande beslut som finns inom
området Särskilda boenden för nämnden.
Förvaltningen följer upp samtliga fattade myndighetsbeslut för Särskilt
boende samt behov av boenden inom området på ett systematiskt
arbetssätt på individnivå. Detta utförs varje vecka i boenderådet där
berörda tjänstepersoner medverkar. Där analyseras de behov som finns
och hur de ska verkställas på bästa sätt utifrån behovet och individen
som berörs av beslutet.
Förvaltningen redovisar för nämnd på aggregerad nivå om hur många
gynnade beslut till Särskilda boende som finns i vår kommun. Det finns
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser.
Gynnade beslut gällande Särskilt boende:
33 SoL
Varav 3 LSS beslut
På korttidsenheten vistas: 20 personer
Få betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-09-17
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 117

Dnr 2018-00001 70

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut
per den 30 juni 2018.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden skall rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Socialnämndens verksamheter har redovisat följande antal ej verkställda
gynnande beslut perioden 180401--180630. Redovisningen har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.
För kvartal 2 2018 rapporteras enligt nedan:
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
LSS OF= Omsorger om
personer med
funktionsnedsättning
ÄO permanent bostad
SoL OF permanent bostad
Summa total:

Ej verkställda
Summa
gynnande beslut
total
fördelade på
män respektive
kvinnor
Män
Kvinnor
6
9
15
1
1
7
9
16

Skäl för ej verkställda beslut
ÄO Permanent bostad: Resursbrist i 10 ärenden.
5 av ärendena har verkställts och avslutas hos IVO och antal dagar
utöver tre månader var; 7, 36, 9, 2 respektive 9.
SoL OF Permanent bostad: Resursbrist.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-09-06
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2018-09-26

Socialnämnden

§ 118

Information om boende för seniorer, Studenten 1
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sanna Wallma, projektledare informerar om planeringen för boendet
för seniorer, Studenten 1. (Njutbo). Det blir 15 lägenheter om 60 m2.
En trygghetsvärd kommer att vara stationerad i boendet.
Sanna kommer att samla information från intressegrupper och har bjudit
in representanter från kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikapprådet till två mötestillfällen.
Intressegrupperna arbetar med den subjektiva utformningen av boendet,
såsom trygghet, aktiviteter och trivsel.
Enkätundersökning via webben kommer att genomföras under oktobernovember 2018 och vänder sig till allmänheten.
Till hösten 2019 beräknas ombyggnationen vara färdigt och huset klart
för inflyttning.
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Socialnämnden

§ 119

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationerna.
Sammanfattning av ärendet
Maud Lundbäck ger information i aktuella frågor.
-

Avtal om beroendecenter utgår 31/12 2018
Gemensam socialjour för länet är fortfarande aktuellt
Kalix är på 3:e plats i landet när det gäller heltider
Äldreplanen är klar för att skickas på remiss till nämnder och
styrelse, KPR och KHR.
Arbetsmarknadsgruppen; nu arbetar en konsult med en översyn
av insatser för de som står längst från arbetsmarknaden
Information från socialberedningen, Norrbottens kommuner om
uppföljning Samverkan – utskrivningsklara. En utvärdering pågår.

Anna-Lena Andersson ger följande informationer:
1. Sveriges kommuner och Landsting 2018-06-27 om gemensam
finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens
verksamheter. Innefattar bland annat kvalitetsregister, nationella
brukarundersökningar och nationell samordning för gemensam
utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. Kalix kommun
använder Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.
2. Sveriges kommuner och Landsting – information om utredningen God
och Nära vård.
3. Meddelandeblad från Socialstyrelsen 3/2018 om Ny bestämmelse om
förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.
4. Partnerskapet - Information från Socialstyrelsen och Sveriges
kommuner och Landsting. Modell för långsiktig samverkan mellan
regional och nationell nivå – för lokal nytta.
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