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Ledamöter
Maud Lundbäck (S), ordförande
Katarina Burman (V), vice ordförande
Johan Söderholm (S) deltar t o m § 155
Helena Laestadius (S) ers Johan Söderholm fr o m § 156
Ritva Persson (S) ers Astrid Karbin (S)
Lennarth Nyman (S)
Anette Wernersson (S)
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Irma Spårman (M)
Monica Ljung (M) ers Petra Sandberg (M)
Valter Lindh (C)
Hanne Tarkkonen (M)
Ersättare
Carina Strand (V)
Ritva Persson (S)
Maria Nilsson (MP)
Monica Ljung (M)
Helena Laestadius (S)

Övriga närvarande

Anna-Lena Andersson, socialchef § 145-146, 155, 158-161
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare § 162-163
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom § 145-146,
Monica Westman, områdeschef § 146-150,
Karin Bergdahl, områdeschef § 154
Marianne Strömbäck, områdeschef § 156
Linn Johansson, ledningsresurs § 157
Katharina Wegblad-Karlsson, socialsekreterare § 153

Justerare

Valter Lindh ( C )

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, 2018-12-27

Underskrifter
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ann-Kristin Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-01-18

§§ 140-165

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(44)

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Socialnämnden

Ärendelista
§ 140 Dnr 969

Upprop ................................................................................................................ 4
§ 141 Dnr 970

Val av justerare ................................................................................................... 5
§ 142 Dnr 971

Fastställande av ärendelista................................................................................ 6
§ 143 Dnr 903

Meddelanden och delgivningar i allmänna ärenden............................................. 7
§ 144 Dnr 904

Redovisning av delegationsbeslut ....................................................................... 8
§ 145 Dnr 2018-00006

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018 ........................................................... 9
§ 146 Dnr 2018-00162 04

Budgetprocessen 2020 ..................................................................................... 12
§ 147 Dnr 2018-00163 75

Situationen för barn och unga vid individ- och familjeomsorgen ........................ 13
§ 148 Dnr 2018-00164 75

Minimera användandet av konsulter inom barn och unga vid individoch familjeomsorgen ......................................................................................... 15
§ 149 Dnr 2018-00165 75

Förslag att införa avgifter vid placeringar av vuxna i HVB-hem eller
familjehem ........................................................................................................ 18
§ 150 Dnr 2018-00166 75

Bostäder för vuxna med missbruksproblematik ................................................. 19
§ 151 Dnr 2018-00185

Framställan om behov av 10 små lägenheter, trapphusboende
Näsbyvägen 25 J samt utveckling av sociala bostadsmarknaden .................... 22
§ 152 Dnr 2018-00187 70

Uppskattat behov av bostäder inom socialnämndens område ........................... 25
(Bostadssituationen i Kalix) ............................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 153 Dnr 2018-00140 70

Anvisningar för ekonomiskt bistånd 2019 .......................................................... 26
§ 154 Dnr 2018-00167 70

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021...................................... 27
§ 155 Dnr 2018-00169 70

Svar på motion - Äldreomsorgen i fokus............................................................ 29
KS dnr: 2018-00462 101 ................................................................................... 29
§ 156 Dnr 2018-00138 73

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av hemtjänsten .............................. 31
§ 157 Dnr 2018-00141 05

Upphandling av fria arbetskläder inom socialförvaltningen ................................ 33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
3(44)

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Socialnämnden

KF beslut 18-06-18 § 91.................................................................................... 33
§ 158 Dnr 2018-00159 70

Uppföljning av nämnddialoger socialnämnden 2018 ......................................... 34
§ 159 Dnr 2018-00173 70

Uppföljning av landsbygdsprogrammet socialnämnden 2018 ............................ 35
§ 160 Dnr 2018-00174 70

Redovisning av Kalix kommun medarbetarenkät 2018 ...................................... 38
§ 161 Dnr 2018-00041 70

Gynnande biståndsbeslut särskilt boende ......................................................... 39
§ 162 Dnr 2018-00001

Redovisning av ej verkställda beslut ................................................................. 40
§ 163 Dnr 2018-00131

Sammanträdesplan 2019 .................................................................................. 41
§ 164 Dnr 2018-00179 70

Revisionsrapport - upphandlingsverksamheten ................................................. 43
§ 165 Dnr 906

Information från förvaltningschef och nämndsordförande .................................. 44

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Socialnämnden

§ 140

Dnr 969

Upprop
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.
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§ 141

Dnr 970

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Valter Lindh ( C ) att jämte ordförande
justera protokollet.
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§ 142

Dnr 971

Fastställande av ärendelista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan inför dagens sammanträde
efter följande tillägg:
- Framställan om behov av 10 små lägenheter, trapphusboende
Näsbyvägen 25 J samt utveckling av sociala bostadsmarknaden
- Uppdrag till socialförvaltningen att revidera skrivelsen Uppskattat behov
av bostäder inom socialnämndens område
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§ 143

Dnr 903

Meddelanden och delgivningar i allmänna ärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.
Sammanfattning av ärendet
1. Minnesanteckningar från Anhörigträff på Näsbygården
2. Resultat av anhörigenkät 2018 på Näsbygården
3. Minnesanteckningar från Anhörigträffar på Kristallgården
4. Resultat av anhörigenkät 2018 på Kristallgården
5. Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting 18:47
Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018
6. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 – Revisionsrapport
uppföljning och granskning av hemtjänsten.
7. Länsstyrelsen Norrbottens beslut 2018-11-05 om fördelning av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom
anvisning till kommuner i Norrbottens län 2019. Kommuntalet för Kalix
kommun är 27 personer.
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§ 144

Dnr 904

Redovisning av delegationsbeslut för november 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden
2018-11-01- 2018-11-30.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har redovisat delegationsbeslut för perioden
2018-11-01—2018-11-30.
Delegationsbeslut
handling.
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut

Justerandes sign

dnr 2018-00161 70 avslag om utlämnande av allmän
IFO ekonomiskt bistånd
IFO barn och unga
IFO vuxen
faderskap och familjerätt
flykting
funktionshindrade SoL
LSS PASFB
äldreomsorg
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Socialnämnden

§ 145

Dnr 2018-00006 04

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av månadsrapporten januari-november 2018 och
uppmanar förvaltningen till fortsatt arbete för budget i balans.
Sammanfattning av ärendet

Årsbudget
Kapitalkostnad
Helårsprognos
Avvikelse

409 934
2 315
423 249
-11 000

Resultatkommentar:
Förvaltningens årsprognos pekar fortsatt mot ett underskott om 11 mkr.
Förvaltningsövergripande funktioner förväntas lämna ett överskott om ca
2 mkr vari ligger bl.a. nämndens reserv för oförutsedda kostnader, men
även vissa tillfälliga ofördelade projektmedel.
Hälso- och sjukvårdsenheten beräknas göra ett underskott om 1 mkr mot
budget. De främsta orsakerna är fortsatt hög frånvaro, vilket ökar
behovet av timvikarier. Under som-maren har inhyrd personal behövt
anlitats, vilket ger en merkostnad, ca 0,4 mkr. Hjälpmedelskostnaderna
förväntas överstiga budget med ca 0,4 mkr per helår.
Äldreomsorgens prognos pekar fortsatt på ett underskott om ca 3,9 mkr.
I årsresultatet ingår ett statsbidrag för ökad bemanning, 4,3 mkr.
Underskottet är att härleda till såväl det särskilda boendet, där det under
året krävts en högre bemanning på grund av utökat individuellt
omvårdnadsbehov, som till det ordinära boendet, där bl.a. nattpatrullens
be-manning stärkts upp.
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgens område förväntas
göra ett budgetunderskott om ca 8,7 mkr per helåret. Prognosen
påverkas av en stor ökning av placeringsärenden. Ett ovanligt stort antal
minderåriga barn har omhändertagits p.g.a. bristande föräldraförmåga
och våld, men även vuxenplaceringarna har ökat. Bostadsbristen bidrar
till att vuxna med funktionshinder, missbruk och psykisk ohälsa, vilka är
berättigade till boende, i perioder behöver placeras längre tid. För att få
ned kostnaderna arbetar IFO kontinuerligt med att skaffa egna
familjehem. 7 familjehem har värvats som tidigare var konsulentstödda
familjehem. Kostnaderna för bemanningen inom individ- och
familjeomsorgen har ökat i och med svårigheter att rekrytera socionomer
till barn och unga enheten. För att klara de lagstiftade utredningstiderna
har inhyrd personal anlitats, vilket ger ett underskott mot budget. Detta
täcks upp av att arbetsmarknadsenheten vid årsskiftet beräknas lämna
ett överskott om 1,5 mkr, relaterat bl.a. till att under året har särskilda
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2018-12-12

Socialnämnden

statsbidrag tillkommit uppgående till 1,1 mkr. Även försörjningsstödet
förväntas lämna ett överskott.
Inom integrationens verksamhet har under hela året pågått ett intensivt
arbete med att anpassa till det nya regelverk med lägre ersättningsnivåer
som trädde i kraft 1 juli 2017. Vid årsskiftet kommer båda HVB-hemmen
att vara stängda. Omställningen har resulterat i kraftigt minskade
kostnader, men i dagsläget utfallet svårförutsägbart och helt beroende av
Migrationsverkets bedömning vad avser rätt till ersättning för återsökta
faktiska kostnader. Årsprognosen pekar på att verksamheten ska vara i
balans, men utfallet är osäkert och kan i bästa fall bli positivt med ca 4-5
mkr, i sämsta fall ett underskott om 5-6 mkr.
Området för stöd och omsorg om personer med funktionshinder förväntas
att vid årsskiftet lämna ett överskott mot budget om ca 500-600 tkr,
vilket relaterar till att ett retroaktivt beslut avseende statlig
assistansersättning har erhållits.
Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att i
största möjliga mån hålla budget i balans och minska på kostnaderna.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Justerandes sign

Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning. Spareffekt svår
att bedöma.
Restriktivitet vad avser inköp, 500 tkr.
Restriktivitet vad avser övertider och vikarietillsättning, 500
tkr.
Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden,
analyser utfall mot budget, orsaker till avvikelser,
åtgärdsplaner, 500 tkr.
Översyn av samtliga verksamhetsområden inom
förvaltningen, med syfte att hitta synergieffekter och öka
resurssamverkan, 200 tkr.
Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, 500 tkr. Tidig
uppföljning per individ/grupp och att starta
rehabiliteringsplaner för att minska framförallt
korttidsfrånvaron.
Minska vikarieanskaffning genom att effektivisera
schemaplaneringen för att redan i planeringsskedet
tillvarata i resurstiden för att tillgodose verksamheten behov
av vikarier, 250 tkr.
Höjning av avgifter
Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem.
Kraftigt minska antalet konsulter och bemanningsföretag,
vilket kan medföra konsekvenser i verksamheterna och
måste genomlysas, 800 tkr. Utredningstider och
patientsäkerhet kan påverkas.
Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet
med att förebygga våld mot barn och stärka
föräldraförmågan.
Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vid placeringar ska fokus ligga på barn.
Faktorer som kan påverka resultatet
Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens
verksamheter.
Allt fler äldre äldre har ett ökat omvårdnadsbehov och
medför verksamhetsökningar inom bl.a. hemsjukvård,
ordinärt boende och särskilt boende.
Arbetsmiljöverkets inspektionsresultat för äldreomsorgen
kommer att påverka förvaltningens kostnader.
Behovet av fler leasingbilar inom hemtjänsten börjar bli
akut och inför 2019 behöver bilparken kompletteras med
minst 4 bilar.
Viss brist på platser inom korttidsenheten, höjda
sanktionsavgifter och kortare ledtider avseende
utskrivningsklara.
Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa
sysselsättning för nyanlända påverkar t.ex.
försörjningsstödets utveckling.
Brist på bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott,
utanförskap, barn och unga som far illa, bristande
föräldraskap, samt ökad psykisk ohälsa har en direkt
påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen,
liksom inom området för stöd och omsorg av
funktionshindrade. Kalix som kommun har en ansträngd
socioekonomisk situation.
Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga
assistansersättningen.
Införandet av GDPR kommer att med stor sannolikhet att
öka förvaltningens kostnader, uppskattningsvis ca 0,5 mkr.
Det kommer inte att vara möjligt i framtiden att skriva ut
TES-planeringen i pappersformat utan krävs att personalen
utrustas med mobiltelefoner och därtill hörande
abonnemangskostnader.
Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa
yrkesgrupper och högre personalomsättning påverkar
förvaltningens ekonomi.
Migrationsverkets ställningstagande till återsökningar av
faktiska kostnader samt utbetalningarna av
schablonersättning kan medföra att vi inte får ersättning för
alla våra kostnader för placerade ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2018
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 146

Dnr 2018-00162 04

Budgetprocessen 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta dokumentet för Budgetprocessen inför
2020 för socialnämndens verksamhetsområde och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje planeringsperiod, gör nämnderna en omvärldsbevakning där
man tittar framåt och analyserar till exempel väntade beslut i riksdagen
och hur samhällsutvecklingen påverkar kraven på kommunens service
och tjänster.
Sedan sammanfattar politikerna i nämnden sin prognos och äskanden.
Processen avslutas med beslut i kommunfullmäktige där ramarna för
kommande budget år fastställs.
Anna-Lena Andersson, socialchef och Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom
redogör för Budgetprocessen 2020 för socialnämndens
verksamhetsområde.
l Nämndens verksamhetsområde/uppdrag
2 Resultatprognos 2018
3 Helårsprognos 2019
4 Omvärldsbevakning
4. l Prioriterade områden
5 Nyckeltal/standardkostnad
6 Effektiviseringsmöjligheter
7 Investeringsbehov
Beslutsunderlag
Budgetprocessen 2020
MBL-protokoll, 2018-12-10
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 147

Dnr 2018-00163 75

Situationen för barn och unga vid individ- och
familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enheten för barn-och unga vid individ- och
familjeomsorgen kan använda sig av konsulter för handläggning av
barnärenden om avsevärd brist på ordinarie bemanning föreligger, vilket
kraftigt påverkar arbetssituationen.
Socialnämnden uppmanar förvaltningen till kostnadseffektiva lösningar.
Sammanfattning av ärendet
Monica Westman, områdeschef IFO har i tjänsteskrivelse 2018- 12-05
redogjort för ärendet.
”Personalbristen får konsekvenser på individ- och familjeomsorgen, IFO.
Utifrån personalläget och kraftig underbemanning har vi ärenden vi inte
kan fördela och därmed inte påbörjat handläggning/ utredning.
Socialnämnden har uppmanat förvaltningen att inte använda sig av
konsulter. Förvaltningen ser dock att det får allvarliga konsekvenser och
utredningar blir inte rättssäkra och utredningstider kan inte hållas. För att
vidmakthålla att utredningstider efterlevs ser vi att vi måste använda oss
av konsulter när det råder personalbrist.
Beräknat antal ärenden som inte kan fördelas i dagsläget: 58 stycken.
Beskrivning av ärendet
Personalsituationen på barn och unga är ansträngd vi har återigen ett
svårt rekryteringsläge. Förvaltningen bedömer att barnärenden som inte
kan fördelas bör ses som att det finns en högre allvarlighetsgrad som
bedömdes som högre och att de ska prioriterades.
Vid årsskiftet har vi:
1 socialsekreterare som går på tjänstledighet för studier 100 %
1 socialsekreterare som väljer att sluta och börja på ekonomiskt bistånd
3 socialsekreterare som går/är på föräldraledighet, åter januari 2020.
Vi har under lång tid arbetat med arbetsmiljön på bred front vid enheten
barn-och unga. Arbetet har bidragit till en klart bättre arbetssituation
vilket medarbetarenkäten styrker. Vi ser att orsaken till att medarbetare
väljer att sluta på barn-och unga är att det är komplexa ärenden i sig
som är svåra att handlägga samt psykiskt påfrestande för handläggarna.
Enligt lagen ska det göras en förhandsbedömning i barnärenden inom 14
dagar efter ärendet inkommit till socialtjänsten. Därefter ska utredning
göras inom fyra månader. Den utredningstiden kan i under rådande
situation inte hållas och 58 ärenden berörs i dagsläget. Antalet ärende
som inte kan påbörjas kommer att öka om vi inte har personal som kan
handlägga och utreda ärenden.
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Lagstiftningen har skärpts när det gäller utredning av barn som
misstänks bevittnat våld och det kan även finnas risk för att barnen blivit
våldsutsatta. Den trädde i kraft 1/1 2015.
Konsekvenser om barnärendena inte handläggs:
- barn kommer att fara illa.
- ökat lidande för barn
- ökade kostnader då man kommer in med insatser i ett senare
läge.
- ökad risk för sammanbrott och omplaceringar av placerat barn.
- risk för ökade kostnader av placerade barn.
- risk för viten på grund av bristande handläggning samt ej
verkställda beslut.
Förvaltningen bedömer konsekvenserna som allvarliga och föreslår som
åtgärd att fortsätta arbeta med rekryteringsfrågan med ambition att
bemanna med ordinarie personalstab. När det inte är möjligt och det
råder underbemanning bör konsulter användas för att utreda
barnärenden. Förvaltningens målsättning är att minimera användandet av
konsulter på kort och lång sikt. ”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Hanna Henriksson, enhetschef
Anita Larsson, enhetschef
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§ 148

Dnr 2018-00164 75

Minimera användandet av konsulter inom barn och
unga vid individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

att uppmana förvaltningen att med kraft minimera användandet
av konsulter inom individ- och familjeomsorgen, IFO

-

att rättssäkerhet ska vidmakthållas

-

att arbetsmiljön i berörd enhet vägs in

-

att rekryteringsprocessen fortsätter med ambitionen att bemanna
med endast ordinarie personal

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen, IFO har en ansträngd bemanningssituation
främst på barn och unga enheten. För att kunna vidmakthålla rättssäkra
utredningar och som en arbetsmiljöåtgärd har av och till konsulter
anlitats. Förvaltningen avser arbeta med att minska ned på användandet
av konsulter.
Totalt konslutstopp kan socialförvaltningen inte rekommendera
socialnämnden att de inför. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser
för de boende i kommunen. Att minska ned på konsulter kommer att
medföra att klienter får vänta länge på hjälp och att utredningstiderna
blir svåra att hålla.
Socialförvaltningen bedömer att rättssäkerheten ska vidmakthållas och
människor säkerhet ska beaktas. Utredningar med jävsituationer ska
kunna utföras. Ambitionen är och har varit att bemanna med ordinarie
personalstyrka och det arbetet försätter oförtrutet framåt.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden står inför en utmanande framtid. Vi ser ett allt större
utanförskap, bland annat brister i föräldraförmågan och vi ser ökat behov
av insatser inom IFO såsom placeringar. I socialnämnden kan vi inte
omfördela medel internt utan att det får allvarliga konsekvenser för andra
enheter och medborgare som är i behov av lagstadgad hjälp.
IFO har under de senaste 10 åren haft svårt att rekrytera medarbetare till
barn-och unga. Arbetsmiljön har varit ansträngd under en längre tid.
Omfattande arbetsmiljöåtgärder är gjorda och ständiga
rekryteringsprocesser pågår.
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Vi har i perioder varit tvingade att ta in konsulter som handlägger
ärenden. Det har gjorts för att vi vill vidmakthålla rättssäkerhet, ge
boenden i kommunen den hjälp de behöver samt värna om

personalens arbetsmiljö.
Vi har också haft jävsituationer där konsulter varit fullt nödvändiga, dels
för ärendet i sig och dels för arbetsmiljön för handläggaren. Vid några
tillfällen har vi haft mycket hotfulla situationer där det varit nödvändigt
att använda externa konsulter för personalens säkerhet.
Kostnaderna för konsulter ökar och det i sin tur ger verksamheten mindre
handlingsutrymme då konsultkostnaderna förbrukar stor del av budgeten.
Ekonomiska konsekvenser
Då IFO inte lyckats rekrytera tillräckligt med ordinarie personal har det
blivit ett överskott på personalkostnaderna. IFO har aktivt arbetat med
olika former av metoder för att rekrytera ordinarie personal men det har
inte fått önskat utfall vilket bidrar till behovet av konsulter utöver hotoch jävssituationer.
Kostnader för konsulter under 2017
Konsulter: 2,9 miljoner
Överskott personalkostnader exklusive konsulter 2,0 miljoner.
Total kostnad konsulter: 900 000
Prognostiserade kostnader konsulter 2018
Konsulter: 3,0 miljoner och prognostiserar ett
Överskott på personalkostnader exklusive konsulter 900 000 kr.
Beräknad kostnad konsulter: 2,1 miljoner kr.
Effektivisering
På årsbasis en besparing på 1, 8 miljoner/konsult.
Socialförvaltningens ambition är att minimera intaget av konsulter och vi
uppskattar att kostnaderna bör minska 2019.
Dock är det avhängt av antal ärenden samt bemanningssituationen och
vart smärtgränser går. ”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Konsekvensbeskrivning, 2018-11-15
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Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Hanna Henriksson, enhetschef
Anita Larsson, enhetschef
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§ 149

Dnr 2018-00165 75

Förslag att införa avgifter vid placeringar av vuxna i
HVB-hem eller familjehem
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:
-

att införa en egenavgift på 80 kr/dygn vid placering av vuxna som
har egen inkomst såsom sjukpenning, pension, aktivitetsgaranti
eller annan inkomst.

-

att avgiften börjar gälla 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 6 kap 1 § SoF ta ut avgift för mat och logi av den
som får vård och behandling enligt SoL eller enligt LVM för missbruk i
HVB eller i familjehem. Enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen
(2001:453) får uppgå till högst 80 kronor per dag. Det är inte ovanligt att
kommuner tar ut en avgift för uppehälle vid hjälpinsatser av
behandlingskaraktär. Några exempel på kommuner som tar ut
motsvarande avgift är Övertorneå, Värmdö, Mölndal och Lilla Edet.
En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i
samband med att egenavgiften fastställs. Den enskilde ska dock ha kvar
så stor del av inkomsten att han/hon tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift
inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges
helt enligt 9 kap. 4 § SoL. Om den enskilde genom att betala avgiften blir
berättigad till ekonomiskt bistånd bör avgiften efterges. Kommunen
fakturerar den enskilde månadsvis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 150

Dnr 2018-00166 75

Bostäder för vuxna med missbruksproblematik
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att verka för 10 mindre lägenheter utspridda
inom olika bostadsområden som prioriteras för vuxna med
missbruksproblematik.
Sammanfattning av ärendet
En egen bostad möjliggör ett bättre liv och minskar utanförskap.
Socialtjänsten vill verka för ett Kalix för alla. Vi vet att vuxna missbrukare
som skrivs ut från behandling har mycket svårt att få en egen bostad.
Detta medför ofta att den som varit på behandling riskerar återfalla i
missbruk. Vi tror att hemlöshet försvårar avsevärt för individer och bidrar
till ökad segregering i samhället där droger och kriminalitet befaras öka.
Öppenvården kan arbeta intensivt i inledningsskedet av behandlingen av
vuxna som har problem med missbruk-och beroende om det finns ett
eget boende.
Behandlingen görs genom dagligt stöd som även innefattar alkohol och
drogkontroller. Ett eget boende gör det också möjligt att i ett tidigare
skede påbörja en utslussning från HVB-hem och SiS- institution till egen
bostad för att istället fortsätta behandlingen via öppenvården. Det är
viktigt med en samordnad planering med de olika aktörer som är
delaktiga i behandlingen.
Bristen på bostäder och allmännyttans regelverk medför stora kostnader
för socialnämnden. Kostnaderna för vuxna som placeras för behandling
har ökat under 2018. Bostadsbristen medför även att socialtjänsten
måste placera vuxna med missbruksproblem längre tid än vården
egentligen kräver.
En vuxen missbrukare under ett års placering kostar:
- mellan 547 000 – 1 600 000 kronor
Förlängd placering 3 månader
Förlängd placering 6 månader

225 000
450 000

När den vuxne avslutar sin placering och kan komma tillbaks till en
bostad i Kalix så är det endast kostnaden för hyran av bostaden. De
evidensbaserade metoder som vuxna behöver finns på IFO och medför då
inga ytterligare kostnader.
Kostnad hyra i ordinarie bostad
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Beskrivning av ärendet
Begreppet *”Housing first” används inom forskning och det innebär att
när man arbetar med vuxna missbrukare så är en grundförutsättning en
egen bostad för lyckad behandling. Vi ser en ökning av ärenden med ca
20 % i Kalix de senaste åren. I oktober hade vi 79 vuxenärenden i
öppenvården i Kalix. I öppenvården genomgår personerna
evidensbaserade behandlingar i olika program, de lämnar drog och
alkoholtester samt att anhöriga erbjuds stöd. Vi har 24 personer som
insatsen *case manager som ger stöd i hemmet. Det finns även 8 vuxna
placerade i HVB-hem och SiS-hem samt vid förstärkt öppenvård med
boende.
Vi har även vuxna som är placerade enligt LVM, kontinuerligt arbete sker
för att bedöma och planera fortsatt öppenvård. Lagen om vård av
missbrukare (LVM) är en tvångslagstiftning. Socialnämnden ska ansöka
om LVM om personen inte samtycker till frivillig vård. För att kunna
ansöka om LVM måste personen riskera att förstöra sin hälsa och sitt liv
eller skada sig själv eller någon annan genom sitt missbruk. När vi
bedömer behovet av placering på HVB-hem är det för personen inte
klarar av behandling i öppenvården. En av anledningarna som bidrar till
placeringar är att hemlöshet försvårar strukturer och rutiner som är
nödvändiga för en lyckad behandling. En vuxen kan även placeras för att
undvika LVU eller för att barnet till ska kunna återgå till hemmet. För att
undvika placeringar arbetar vi intensivt genom att erbjuda insats via
öppenvården. Placeringar sker när personer uteblir från behandling eller
inte samarbetar och det samtidigt kommer in allvarliga anmälningar från
ex. sjukvården.
Det finns nyligen placerade personer som kan komma att vara i behov av
längre period av vård vid HVB-hem. Ibland går vi in i ansvarsförbindelse
som avser kontraktsvård eller vårdvistelse för personer som varit dömda
till längre fängelsestraff. Vi har ett ansvar för att vården fortgår efter
frivården men det medför sällan några kostnader för socialnämnden.
Vi har idag personer som har behov vi hade kunnat tillgodose på
hemmaplan men avsaknaden av bostäder i Kalix gör att vi inte kan ”ta
hem” dem. Tar vi hem en person som inte har någon bostad riskerar vi
att den vård de fått blir verkningslös när de återgår till hemlöshet och
åter vistas i sina tidigare miljöer. Våra utslussningsboenden är fullbelagda
och då det inte finns bostäder blir våra klienter kvar där. Det finns ett
vandrarhem som inte är ett optimalt boende för våra klienter och som
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kostar mellan 10.000 och 20.000 kronor per månad och kan jämföras
med en vanlig månadshyra på 5.000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 151

Dnr 2018-00185

Framställan om behov av 10 små lägenheter,
trapphusboende Näsbyvägen 25 J samt utveckling av
sociala bostadsmarknaden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna framställan av 2018-12-05
inklusive bilagor vilka är överämnade till styrelsen för Kalix Bo och
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott har framställan gjorts
2018-12-05 av Maud Lundbäck, ordförande, till Kalix Bo:s styrelse
rörande behov av 10 små lägenheter, Trapphusboende Näsbyvägen 25 J
samt ett gemensamt arbete för utveckling av den sociala
bostadsmarknaden. Samt framställan till samhällsbyggnadsnämnden om
ett gemensamt arbete för utveckling av den sociala bostadsmarknaden.
”Socialnämnden har ett kalkylerat budgetöverskridande för 2018
motsvarande 11 mkr. För att komma till rätta med detta har vi bl.a.
behov av er insats enligt följande.
Behov av hjälp med 10 små lägenheter
Drygt 8 mkr av budget överskidandet härrör från IFO:s verksamhet. Vi
har omhändertagit många barn, små barn på grund av bristande
föräldraförmåga och då även med inslag av våld. Det har bl.a. handlat
om föräldrar i missbruk och med psykisk sjukdom. Vi har även tagit hand
om fler vuxna ungdomar än tidigare. När det gäller omhändertaganden
kopplat till bristande föräldraförmåga så är omfattningen något nytt i vår
kommun. Detta måste betraktas som ett samhällsproblem som vi till viss
del kan säga att vi tidigare varit förskonade från.
För att klara detta måste alla hjälpas åt och Kalix bo är en viktig part i
detta arbete.
Små barn måste prioriteras och vuxna över 18 år kan med fördel
behandlas i vår öppenvård tillsammans med psykiatrin i en större
utsträckning.
I Kalix har vi en bra öppenvård med hög kompetens. Personalen är
utbildad i de flesta kunskapsbaserade behandlingsprogram. Vi har CM,
Case management vilket innebär att en anställd från psykiatrin och en
från socialtjänsten arbetar tillsammans i personens hemmiljö och hos
personer som har psykisk sjukdom och ett missbruk.
Öppenvården arbetar med personer så att de inte ska hamna i ett
omhändertagande enligt tvångslagstiftningen LVU eller LVM utan kunna
leva ett drogfritt bra liv.
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När klienter ska slussa ut från behandling efter ett LVU eller LVM är det
oerhört viktigt att det finns en bostad för att fortsätta behandling, samt
att vi då även kan korta av behandlingstiden. En placering kan kosta 5
000 kronor per dygn. Det är inte ovanligt att klienter måste vara kvar på
behandlingshem då det inte finns någon bostad att tillgå. Om personen
har en lägenhet kan vi minska kostnaderna upp till nästan 1 mkr i vissa
fall.
Vid vårt sista arbetsutskott beviljade vi en förlängd placering för en
förälder barn placering p.g.a. att hen inte kunde få en lägenhet. Hen
hade svarat bra på behandlingen och uppvisade god föräldraförmåga.
Socialnämndens kostnad för denna förlängda placering i tre månader blir
419 000 kr.
Det går inte att behandla personer som är bostadslösa utan principen
enligt all forskningen är bostad först.
Därför har vi nu ett akut behov av 10 små lägenheter utspridda i
samhället. Dessa lägenheter skulle innebära att vi kan ge dessa Kalixbor
en bättre vård och en stor möjlighet till ett bra liv. En alkoholist är alltid
en alkoholist men en nykter alkoholist är bland det finaste en människa
kan vara. Om vi räddar en person sparar samhället 23 mkr, enligt
socioekonomiska beräkningar.
Socialförvaltningen har utslussningsboende men de är fulla och det
betyder att vi inte har någon genomströmning. I en jourlägenhet finns
en person nu nykter alkoholist med arbete som inte får en bostad p.g.a.
sitt tidigare liv.
Med 10 små lägenheter utspridda i samhället kan vi komma till rätta med
vårt budgetunderskott på IFO och ge fler människor en bättre vård.
Behov av hjälp med att Näsbyvägen 25 J blir ett trapphusboende
för Beviljade LSS boenden
Enheten Stöd och omsorg inom socialförvaltningen har i dag sex beviljade
biståndsbeslut för boende enligt LSS.
Vi har fyra lägenheter på Näsbyvägen 25 J och önskar samtliga
lägenheter i denna trappuppgång totalt nio för att forma ett
trapphusboende för personer med beslut om boende enligt LSS. Ett
trapphusboende innebär att personer har sina egna lägenheter och att
det finns en gemensam lägenhet som är bemannad dygnet runt och där
boende kan umgås och bl.a. äta tillsammans. Detta är ett boende för
personer med olika funktionshinder som har behov av ett individuellt stöd
i sin vardag i skola, jobb eller sysselsättning.
När en person fått ett beslut om boende enligt LSS skall vi rapportera in
till IVO om det ej verkställts efter tre månader och efter sex månader
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uppstår vitesföreläggande. Då kan det handla om summor upp mot en
miljon kr.
Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Kalix
Socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Kalix Bo tar
gemensamt fram ett förslag för att förbättra den sociala
bostadsmarknaden i Kalix. Där konkreta förbättringsåtgärder tas fram för
att bl.a. reducera antalet övergångskontrakt och skapa sociala
bostadskarriärer.
Vi måste gemensamt skapa en god samverkan och ett gott samarbete
där vi uppnår ett ömsesidigt förtroende.
Idag arbetar vi var för sig och bostadssökande och bostadslösa hamnar
mellan stolarna. Som exempel kan nämnas ett fall med en person som vi
ville placera i en av våra lediga lägenheter som först blev nekad av Kalix
Bo men som till sist löste sig. Om så inte hade blivit fallet hade
socialnämnden drabbats av kostnader om 5000 kr/dygn. Samt troligen
även ett vite i miljonklassen utifrån regler rörande beviljat LSS boende.
Enligt våra anlitade jurister så gäller följande för våra sociala kontrakt vi
ska enligt lag anmäla vem som bor där, Kalix Bo ska inte godkänna
personen det är vårt ansvar.
Det är svårt för personer med tidigare misskötsel att få en bostad och vi
kanske inte alltid har haft den uppföljning vi borde.
Sammanfattning
•
10 små utspridda lägenheter i samhället för att ta hem
personer från HVB hem, Förstärkta familjehem och SIS
institutioner för fortsatt behandling och utslussning.
•
Näsbyvägen 25 J omvandlas till ett trapphusboende för
funktionshindrade med beviljat boende enligt LSS.
•
Socialförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och Kalix Bo
tar fram ett gemensamt dokument för utveckling av den
sociala bostadsmarknaden.”
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 476
Framställan, 2018-12- 05
Bilaga 1, 2018-12-05
Bilaga 2, Utveckling av den sociala bostadsmarknaden i Luleå
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Hanna Henriksson, enhetschef
Anita Larsson, enhetschef
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§ 152

Dnr 2018-00187 70, 2016-00229 70

Uppskattat behov av bostäder inom socialnämndens
område
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar uppdra till socialförvaltningen att uppdatera
skrivelse om uppskattat behov av bostäder inom socialnämndens område
snarast möjligt och efter behandling i socialnämnden överlämna den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-12-15 att fastställer skrivelse om
uppskattat behov av bostäder inom socialnämndens område och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
Socialnämnden ska årligen revidera skrivelsen så länge behov av
revidering föreligger.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-12-15 § 148
Tjänsteskrivelse, 2017-12-13
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 153

Dnr 2018-00140 70

Anvisningar för ekonomiskt bistånd 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna revidering av anvisningar för
ekonomiskt bistånd 2019.
Sammanfattning av ärendet
Anvisningarna ska vara vägledande och alltid föregås av individuell
prövning. När det gäller åtgärder som rör barn ska särskilt beaktas vad
hänsynen till barnens bästa kräver. En bedömning ska göras av den
enskildes förmåga att själv tillgodose sina behov på annat sätt än genom
ekonomiskt bistånd. Vid behov ska ekonomisk prövning göras minst två
månader bakåt i tiden. All annan finansiering, inklusive skattejämkning
går före försörjningsstöd. Annan huvudmans ansvar ska alltid ha
företräde. Faktiska kostnader ska föreligga och styrkas. Riktmärke för
vad som ska beaktas är vad en låginkomsttagare i Kalix har råd med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-10
Anvisningar ekonomiskt bistånd 2019
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Anita Larsson, enhetschef
Hanna Henriksson, enhetschef
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§ 154

Dnr 2018-00167 70

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna för psykisk hälsa i
Norrbottens län 2018-2021.
– Socialnämnden framhåller att vi ser en oroväckande mängd ärenden
där samverkan mellan kommun och Region Norrbotten inte fungerar
tillfredsställande när det gäller tillgång till psykiatrisk vård.
Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har i samverkan beslutat
att upprätta en länsgemensam strategi för psykisk hälsa. Innehållet har
arbetats fram av den arbetsgrupp som förutom Region Norrbotten består
av bland annat brukarorganisationer och tjänstepersoner. Syftet med
strategin är att den ska fungera som stöd för långsiktigt arbete med
ledning, styrning och utveckling för en god psykisk hälsa i länets
kommuner.
Beskrivning av ärendet
Målet med strategin är att den som drabbas av psykisk ohälsa ska den
vård- och omsorg som behövs. Inriktningen är ett långsiktigt arbete med
fokus på förebyggande och tidiga insatser, främst fokus är barn- och
unga. Strategin är avsedd att förbättra samverkan mellan olika aktörer
och utveckla första linjen.
Strategin ska även bidra till ökad tillgänglighet och att rätt insatser ska
ges inom rätt tid samt på rätt nivå.
Det finns grupper som är särskilt utsatta och riskerar psykisk ohälsa i
större utsträckning. Därför betonar strategin vikten av ökad kunskap hos
medarbetare att möta utsatta grupper. Exempel på utsatta grupper som
HBTQ-personer, nationella minoriteter, äldre, samhällsplacerade barn,
personer som bevittnat eller blivit utsatta för våld med flera.
För effektiv förankring och implementering behöver chefer och
medarbetare arbeta aktivt och följa upp resultat. Länsstyrgruppen
ansvarar för uppföljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021
Protokollsutdrag skickas till
Region Norrbotten
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Norrbottens Kommuner
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 155

Dnr 2018-00169 70

Svar på motion - Äldreomsorgen i fokus
KS dnr: 2018-00462 101
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommenderar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 12 oktober 2018, följande:
”Ännu en gång lyfter Framtid i Kalix upp äldreomsorgen i Kalix på
Kommunfullmäktiges dagordning.
Kalix kommun har en mycket bra äldreomsorg! Men “allt” kan bli ännu
bättre, så även de äldres boendemiljö inom det särskilda boendet.
Genom att lyfta frågan och lämna in denna motion till
Kommunfullmäktige vill Framtid i Kalix åstadkomma större
tillfredsställelse och livskvalitet i allmänhet bland omsorgstagarna samt
att personal med rätt kompetens kan stödja dem i det dagliga livet.
Dessutom bör utredningen ta upp frågor kring uppdelade demens- och
psykiatriboenden m.m, m.m. All förändring skall vila på frivillighet med
beaktande av bland annat besittningsskydd och anhörigstöd.
Motionen lyder därför som följer;
- att Socialnämnden enligt ovan ges i uppdrag att utreda hur särskilda
boendeavdelningar skulle kunna gestaltas så att samtliga omsorgstagare
får bättre livsmiljö och -kvalitet på boendet.”
Socialnämndens beredning
Socialförvaltningen arbetar systematisk och kontinuerligt med livsmiljön
och kvalitén i alla inom förvaltnings verksamheter vilket inkluderar
äldreomsorgen. Socialnämnden följer kontinuerligt upp
socialförvaltningens kvalité och använder sig av bland annat ”Vad tycker
de äldre om äldreomsorgen” och ”Kommunens Kvalitet i Korthet”.
Återkommande följs verksamheten och de individuella behoven
systematiskt upp via
- Genomförandeplaner
- Livsberättelser
- Arbetsplatsträffar
- Ledningsmöten
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Socialnämnden

-

Handlingsplaner och utvecklingsplaner i varje enhet, systematiskt
kvalitet arbete
Målstyrning
Verksamhetsplan
De flesta verksamheter är strikt lagstyrda och lagrummen ska
efterlevas
Lex Sara
Lex Maria
Granskningar från IVO
Patientsäkerhetsberättelse
Kvalitétsberättelse
Boenderåd
Kvalitetsrådet
Anvisningar från Socialstyrelsen

En utredning pågår gällande framtida behov och planering, enligt
socialnämndens uppdrag 21 maj 2018 § 78 som kommer redovisas för
socialnämnden våren 2019.
Med bakgrund av utförd beredning i socialnämnden föreslås att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), den 12 oktober 2018.
Yttrande, 2018-11-15
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 156

Dnr 2018-00138 73

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av handlingarna och socialnämnden kommer
att följa revisorernas särskilda rekommendationer genom att:
-

Fortsatt säkerställa att brukare får den insats de är beviljade.

-

Säkerställa att förutsättningar finns hos såväl personal som chefer
i hemtjänsten att systematiskt arbeta med rapportering och
hantering av avvikelser som uppstår i verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Kalix Kommun har granskat om socialnämnden vidtagit
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar som
lyftes fram i 2014 års granskning av hemtjänsten.
Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden delvis vidtagit
åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar som lyftes fram
gällande beviljad tid och insats inom hemtjänsten. Revisorerna anser att
dessa åtgärder inte är att bedöma som tillräckliga. Det framkom att det
kvarstod en utvecklingspotential vad gäller nämndens interna kontroll
avseende att brukare faktiskt får den insats de har beviljats.
Revisorerna lyfter särskilt följande iakttagelser från granskningen:

Justerandes sign

-

I dagsläget finns inget system som säkerställer att brukare fått
den tid och insats de är beviljade. Därtill har inte
biståndshandläggarna förutsättningar för att följa upp beslut i den
omfattning som krävs.

-

Ett nytt avgiftssystem har implementerats som innebär att
brukare nu betalar utifrån tre nivåer. Detta uppges ha minskat
arbetsbelastningen hos hemtjänstens personal. Samtidigt har det
nya avgiftssystemet lett till klagomål hos en del brukare.

-

En ny rutin för avvikelsehantering har tagits fram och
implementeras. Det systematiska arbetet med avvikelser som
inkommit uppges vara en utmaning liksom att få personal att
rapportera avvikelser i den omfattning de sker.

-

En ny rutin för genomförandeplan har tagits fram och det pågår
ett arbete med att säkerställa att alla brukare också har en aktuell
sådan. Biståndshandläggarna har tillgång till
genomförandeplanerna då de lagts in i verksamhetssystemet
Treserva.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-12
Revisionsrapport oktober 2018
Protokollsutdrag skickas till
Kommunens revisorer
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Socialnämnden

§ 157

Dnr 2018-00141 05

Upphandling av fria arbetskläder inom
socialförvaltningen KF beslut 18-06-18 § 91
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att införa arbetskläder enligt antagen utredning i
KSAPU gällande vilka grupper som är prioriterade i Kalix Kommun.
Enligt antagen utredning och budgetförslag skall inköpen genomföras
under 2019-2021.
 För år 2019 gäller inköp av ytterkläder för personal inom
hemtjänst, boendestöd, hemsjukvården och LSS-boenden.


För år 2020 gäller inköp av inomhuskläder för personliga
assistenter.



För år 2021 gäller inköp av ytterkläder rehabenheten och
sjuksköterskor-särskilt boende.

Budgetanslag för 2019 är 400 tkr som finns inlagt i investeringsbudgeten.
Socialchefen tar fram riktlinjer för arbetskläder efter avslutad
upphandling.
Upphandling ska göras kommunövergripande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arbetar med att bli en attraktiv och bra arbetsgivare för att
klara av framtidens behov av arbetskraft. En del i detta är att utreda
möjligheterna till att ge arbetskläder till ytterligare anställda, som inte
omfattas av lagstiftningen för skyddskläder.
Utredningen har kartlagt vilka behov av arbetskläder som finns inom
kommunen. En översikt av yrkenas behov och förutsättningar har skapats
för att kunna prioritera och fördela resurser rättvist i kommunen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-19
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Sara Rahm
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 158

Dnr 2018-00159 70

Uppföljning av nämnddialoger socialnämnden 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämndens antar redogörelsen, godkänner redovisningen av
nämndsdialoger 2018 och beslutar skicka återrapporten vidare till
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:
Nämndsdialoger ska ske minst en gång per år i varje nämnd och
styrelsen. Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för
dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom
respektive nämnd samt till kommunfullmäktige
Nämndsdialoger 2018
Socialnämnden har under 2018

















Genomfört möten med Kommunala pensionärsrådet samt
Kommunala handikapprådet vid fyra tillfällen vardera under året.
Haft två extra möten med KPR under hösten 2018.
Deltagit på anhörigträffar vid samtliga särskilda boenden inom
äldreomsorgen.
Aktivt deltagit i möten med pensionärsorganisationer.
Deltagit i möten med intresseföreningar/organisationer så som
exempelvis demensförening, Syn-och Hörselskadades Riksförbund.
Medverkat i ett Kalix för alla.
Deltagit i medborgarceremoni.
Gjort arbetsplatsbesök, ”jobbskuggat”
Besökt företag inom nämndens område.
Utvecklat samarbete med lokala företag inom e-hälsoområdet med
avsikt att skapa en visningsmiljö.
Deltagit i utbildningar och träffar för bättre samverkan med
frivilligsektorn.
Deltagit i RSMH-dagar.
Socialnämnden finns representerad i politisk samverkansberedning
och socialberedning för länet.
Medborgardialog och utvecklingsplan Töre.
Paneldebatt psykisk hälsa, äldre pensioner mm
Samrådsgrupp med projektledare Studenten 1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden

§ 159

Dnr 2018-00173 70

Uppföljning av landsbygdsprogrammet socialnämnden
2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner utvärderingen och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen.
Vid revidering av landsbygdsprogrammet i kommunfullmäktige vill
socialnämnden påtala att våra medarbetare är beroende av farbara vägar
inte minst vintertid.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har antagit ett reviderat Utvecklingsprogram ur ett
landsbygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram
i en lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige.
Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för
kommunstyrelsen.
Frågeställningar
Vad ni gjort under det gångna året för att leva upp till andemeningen i
programmet?
1. Socialnämnden har deltagit i möten ute i byarna vid några tillfällen.
(Sangis och Morjärv).
Socialnämnden har deltagit i arbetet och workshops utvecklingsplan
Töre
2.

Finns det frågor/aktiviteter som berör landsbygden där ni ser att ni
haft en dialog före beslut/genomförande?

3. Finns det frågor/aktiviteter där dialogen kunnat vara bättre?
Utveckling och inflytande
Har ni medverkat för att
1. I god tid informera och samråda med berörda byar innan beslut?
I möjligaste mån har detta utförts.
2. Upprätta lokala utvecklingsplaner
3. Skapa delaktighet bland ungdomar
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Ökad inflyttning
1. Har ni gjort någon aktivitet för att öka inflyttningen till byarna?
Vi har under året haft ett nära samarbete med Servicecentrum i Övre
Bygden Ekonomiska Förening som leverera hemtjänst enligt avtal till
socialnämnden.
Ökat företagande
1. Har ni medverkat/deltagit i någon aktivitet för att öka företagandet,
arbetstillfällen i byarna?
Vi har under året haft ett nära samarbete med Servicecentrum i Övre
Bygden Ekonomiska Förening som leverera hemtjänst enligt avtal till
socialnämnden. Avtalet har reviderats 2016 då föreningen hade
sviktande underlag av brukare och befarade sviktande lönsamhet.
Det har medfört att de kan fortsätta leverera enligt de avtal vi har och
vidmakthålla arbetstillfällen hos föreningen. Socialnämnden har
återkommande samverkansmöten och avstämning med föreningen.
De har även via en säker it lösning möjlighet att dokumentera
insatser och därmed för socialnämnden en uppföljning av brukarnas
beviljade insatser.

Hållbar energi och miljö
Har ni medverkat för att?
1. skapa hållbara och miljöanpassade energilösningar
Vi har för avsikt att använda miljöbilar
2. vårdat landskap och vatten
3. hållbara fiskevatten
Fungerande service och infrastruktur
Har ni medverkat för att
1. Anpassa servicelösningar efter lokala behov
2. Anpassa infrastrukturen efter lokala behov
Vi har under året upprätthållit arbetsplatser ute i byarna där vi har
Särskilda boenden. Vi har även arbetat för att medborgare ska kunna
bo kvar i sina hem ute på landsbygden. Det har skett t.ex. genom
hemtjänst tillbrukare på landsbygden.
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Programmet finns på https://www.kalix.se/Samhalle/Landsbygd/och på
www.kalixbyar.se
Beslutsunderlag
Utvärdering, 2018-11-29
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 160

Dnr 2018-00174 70

Redovisning av Kalix kommun medarbetarenkät 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av medarbetarenkäten 2018 och
konstaterar med glädje att samtliga värden ökat i positiv riktning.
Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef redovisar på övergripande nivå för
socialförvaltningen resultatet av medarbetarenkäten 2018.
Beslutsunderlag
Medarbetarenkät 2018
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§ 161

Dnr 2018-00041 70

Gynnande biståndsbeslut särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av gynnande beslut för
Särskilt boende.
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.
Sammanfattning
Gynnade beslut Särskilt boende:
44 SoL
5 LSS beslut
På korttidsenheten vistas:
20 personer
Få betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05
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§ 162

Dnr 2018-00001

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut per
den 30 september 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 180701-180930. Redovisningen har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.
För kvartal 3 2018 rapporteras enligt nedan:
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
LSS OF= Omsorger om
personer med
funktionsnedsättning

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på
män respektive
kvinnor

ÄO permanent bostad
SoL OF permanent bostad
LSS, OF bostad för vuxna
LSS, OF Daglig verksamhet
Summa total:

Män
Kvinnor
11
1
1
1
14

16

16

Summa
total

27
1
1
1
30

Skäl för ej verkställda beslut
ÄO Permanent bostad: Resursbrist i 27 ärenden varav 4 har tackat nej till
erbjuden plats.
10 av ärendena har verkställts och avslutas hos IVO.
Antal dagar utöver tre månader har varierat mellan 4 – 26 dagar.
SoL OF Permanent bostad: Resursbrist.
LSS, OF Bostad för vuxna: Annan insats pågår
LSS, OF Daglig verksamhet: Annan insats pågår
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden

§ 163

Dnr 2018-00131 70

Sammanträdesplan 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner sammanträdesplanen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Månad
Beredning
AU kl.
Kl 13.00
13.00

SN kl.
09.00

Notering:

JAN

8/1

15/1
kl. 13.00

15/1
kl. 09.00

Utbildningsdagar för nya
politiker: 25/1 9-12
29/1 9-12
17-18/1 Börjar
budgetprocessen

FEB

29/1

20/2

5/3

KF 4/2 Återrapport
nämndsdialoger

MAR

12/3

26/3

APR

Konsekvensbeskrivning
Budgetberedning 13/3 Förslag
på fördelning till nämnder
KS 25/3 Årsredovisning

10/4

18/4-22/4 PÅSK
KF 15/4 Årsredovisning
internkontroll

17/5

KS 27/5 Budget, skattesats,
utgiftstak, helårprognos

MAJ

24/4

2/5

JUN

24/5

13/6

AUG

19/8
kl. 9-12

28/8

SEP

2/9

11/9

24/9

Delårsrapport

OKT

30/9

16/10

30/10

KSAPU 21/10
Delårsrapp kommun,
månadsrap. Jan-sep/Målen

NOV

4/11

20/11

KF 17/6 Budget, skattesats,
utgiftstak, helårsprognos

JUL

DEC

Justerandes sign

KS 11/11
Delårsrapp kommun,
månadsrap. Jan-sep/Målen
KF 25/11 Delårsrapport, Mål,
Rev Budget 2020

11/12
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott startar kl. 13.00 och socialnämnden
kl. 09.00 om inte annat anges. Beredningar äger rum kl. 13.00 om inte
annat anges.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2019
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialnämndens förtroendevalda
Styrelser och nämnder
Johnny Strömbäck
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§ 164

Dnr 2018-00179 70

Revisionsrapport - upphandlingsverksamheten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat
upphandlingsverksamheten i Kalix kommun.
Den sammanfattande bedömningen är att:
Styrelsen och nämnderna i begränsad utsträckning har vidtagit tillräckliga
åtgärder för en helt ändamålsenlig upphandlingsverksamhet.
Den interna kontrollen på upphandlingsområdet i begränsad utsträckning
är tillräcklig.
Baserat på granskningen rekommenderas att:
Kommunstyrelsen, KS, tillser att beslut/uppdrag verkställs avseende att
uppdatera/ revidera kommunens regler och riktlinjer på området kopplat
till uppdaterad lagstiftning.
KS tar initiativ till att få en enhetlig kontroll över avtalstrohet och
köptrohet genom ex-vis systematiska stickprov avseende prislistor,
attestering, tillämpning av befintliga avtal och sidoinköp.
KS tillser att åtgärder vidtas för att stärka informationen till nämnder/
förvaltningar och företag avseende upphandlingsområdet.
Revisionsrapporten är ställd till samtliga nämnder för kännedom.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, november 2018
Protokollsutdrag skickas till
Kommunens revisorer
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Socialnämnden

§ 165

Dnr 906

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationerna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen och nämndens ordförande informerar i aktuella frågor.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från ordförande
Rapport politiska samverkansberedningen
Regeringens höständringsbudget 2018 och budgetpropositionen för
2019(2018/19:1) Socialtjänstområdet
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