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Sammanträdesdatum

2020-03-31

Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, tisdagen den 31 mars 2020 kl 09:00-14:00.

Beslutande

Ledamöter
Adam Dahlberg (S) Ordförande
Katarina Burman (V)
Ritva Persson (S)
Anette Wernersson (S)
Bertil Blomdahl (S) ersätter Johan Söderholm (S)
Lotten Olofsson Lundegren (S) ers Lennarth Nyman (S)
Maria Nilsson (MP)
Irma Spårman (M)
Linus Häggström (M)
Monica Ljung (M) ers Kurt-Åke Andersson ( C )
Bertil Sundqvist (S) ers Marianne Sundvall (L)
Ersättare

Övriga närvarande

Anna-Lena Andersson, socialchef, § 36-37, 40-44
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, § 31, 38-39
Hanna Henriksson, områdeschef, § 25
Eva Landin, MAS, § 32-33
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare, § 34-35
Karin Bergdahl, områdeschef, § 45
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs, § 43-44

Justerare

Ritva Persson (S)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, 2020-04-07

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ann-Kristin Andersson

Ordförande
Adam Dahlberg
Justerare
Ritva Persson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ann-Kristin Andersson
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§ 43

Dnr 2020-00116 70

Besöksförbud särskilt boende Kalix Kommun - Covid-19 .................................. 30
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Låsta entrédörrar särskilt boende - Covid-19.................................................... 33
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§ 25

Informationer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av den redovisade informationen.
Informationen leder inte till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Hanna Henriksson, områdeschef vid individ- och familjeomsorgen
informerar om situationen inom IFO.
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Socialnämnden

§ 26

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

2020-03-31

Socialnämnden

§ 27

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Ritva Persson (S) att jämte ordförande
justera protokollet.
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2020-03-31

Socialnämnden

§ 28

Fastställande av ärendelista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga till två extra ärenden som punkt
19 och 20 och framskjuta de två sista ärendena på allmänna delen av
sammanträdet.
P. 19 Införande av besöksförbud särskilt boende
P. 20 Beslut om låsta entrédörrar särskilt boende
Socialnämnden fastställer därefter ärendelistan för dagens
sammanträde.
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Socialnämnden

§ 29

Meddelanden och delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut 2020-03-09 – beslut i brådskande ärende avseende
uppföljning av miljöplan. Dnr 2020-00089 70.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-03 – Program för uppföljning
och insyn av verksamhet som utförts av privata utförare i Kalix kommun.
3. Meddelande från Arbetsmiljöverket 2020-03-12 om avslutat ärende,
serviceboende Näsbyvägen.
4. Meddelandeblad nr 2/2020 Socialtjänstens och den kommunala hälsooch sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller
andra liknande infektioner
5. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner 20/00003 om
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
6. Information om Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2020
7. Patientnämndens årsberättelse 2019
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Socialnämnden

§ 30

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2020-02-01—2020-02-29.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut IFO Vuxen
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning LSS
Delegationsbeslut Flykting
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut IFO Barn
Delegationsbeslut Äldreomsorg
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning SoL
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Socialnämnden

§ 31

Dnr 2020-00075 04

Månadsrapport - februari 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för januari-februari
2020.
Sammanfattning av ärendet
Årsbudget
Kapitalkostnad
Helårsprognos
Avvikelse

435 496
442 496
-7 000

Resultatkommentar:
Förvaltningens årsprognos pekar mot ett underskott om 7 mkr, vilket är
hänförbart till placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen.
Antalet placeringar har ökat de senaste åren.
Flera småbarn/flerbarnsfamiljer har omhändertagits p.g.a. bristande
föräldraförmåga och våld i nära relationer. Unga flickor med
beteendeproblem och drogmissbruk, men även att placeringar av vuxna
med missbruk har ökat. För att få ned kostnaderna arbetar IFO
kontinuerligt med att skaffa fler egna familjehem. Övriga områden inom
förvaltningen beräknas ha en budget i balans.
Åtgärder för en budget i balans:
Socialnämndens åtgärder för en budget i balans:
• Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall
mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner.
• Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska
framförallt korttidsfrånvaron.
• Effektivare schemaplanering
• Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem.
• Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.
• Vid placeringar ska fokus ligga på barn.
• Kraftigt minska antalet konsulter och bemanningsföretag, vilket kan
medföra konsekvenser i verksamheterna. Utredningstider och
patientsäkerhet kan påverkas.
• Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att
förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan.
• Utveckla processen och säkerställ att beslut om Särskilt boende SoL
samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses med
andra insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom SoL och
LSS.
• Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden
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• Utreda vidare Stöd- och omsorgsgruppen – integreras med övrig
verksamhet bl.a. äldreomsorgenshemtjänst.
Faktorer som kan påverka resultatet:
Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens verksamheter.
• Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat
omvårdnadsbehov, vilket påverkar flera områden.
• Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver
primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade
kostnader både när det gäller personal och material
• Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även många i
hemmet som måste prioriteras p.g.a. att hemsituationen inte fungerar
längre.
• Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa
sysselsättning för nyanlända påverkar t.ex. försörjningsstödets
utveckling.
• En ansträngd socioekonomisk situation. Stort behov av bostäder och
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. Våld i nära relationer.
• Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga
assistansersättningen.
• Sjukfrånvaro
• Rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper, framförallt
socionomer inom Barn och unga, samt under sommarperioderna,
sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten.
• Förvaltningsrättens beslut i ärenden där Migrationsverket gett avslag
på kommunens återsökningar avseende faktiska kostnader kan påverka
resultatet även 2020.
• Arbetsförmedlingens minskade anslag till sysselsättningsåtgärder.
• Effekten av nya boendeformen för äldre Studenten 1.
• Effekten av digitaliseringsprojektet.
[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över.
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2020
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomichef
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§ 32

Dnr 2020-00076 70

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Socialförvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) till vårdgivaren årligen redovisa hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder
som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts.
Jämställdhetsanalys
All hälso-och sjukvård utgår från individens behov och är även reglerat i
lag. ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika
villkor till hela befolkningen” anges i andra paragrafen i hälso-och
sjukvårdslagen. Förvaltningen bedömer att det inte är relevant att
genomföra någon jämställdhetsanalys i detta ärende eftersom det gäller
en patientsäkerhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 33

Dnr 2020-00041 70

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning för 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta 2020 års riktlinjer för förskrivning av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Sammanfattning av ärendet
Översyn av riktlinjerna görs årligen med förslag till förändringar med den
gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag till
förändringar.
Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och Region
Norrbotten.
Förslaget innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för
förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med
patienten.
Dokumentet publiceras på hjälpmedelsportalen för åtkomst för både
personal inom kommun och Region.
Jämställdhetsanalys
Riktlinje för förskrivning av hjälpmedel tar inte hänsyn till kön utan
behov ska avgöra. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall alla få god,
säker och jämlik vård och behandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Beslut riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 34

Dnr 2020-00026 70

Kvalitetsberättelse 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Socialförvaltningens
kvalitetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Alla vårdgivare och den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvarar för att det finns ett
ledningssystem för kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd
och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med
ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd
socialtjänsten ansvarar för.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Kalix
kommun ska på ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt
med sikte på ständiga förbättringar, vara stommen i verksamheten
Jämställdhetsanalys
För att främja jämställdhet är kvalitetsledningssystemet en del av det
systematiska analysarbete som genomförs. Resultaten ska ligga till
grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för
kvinnor och män, flickor och pojkar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Kvalitetsberättelse 2019
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 35

Dnr 2020-00084 70

Digitaliseringsplan för socialnämnden 2020-2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta digitaliseringsplan 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden avser utveckla välfärdsteknik i förvaltningen kommande
år.
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och
regioner är mitt i en förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt
nya och smartare sätt.
Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och
likvärdig vård, en effektiv och hållbar process samt en öppen,
serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Planen vill därför bidra till de
verksamhetsnära målen och till en effektiv och innovativ välfärd. Nyckeln
är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus i utvecklingen av en
smartare välfärd.
Det finns en stor potential i att möta välfärdens utmaningar genom att
utmana befintliga strukturer och arbetssätt, använda data som en
strategisk resurs och kraften i ny teknologi. För att ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på
plats. Det handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en
gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande
förutsättningar fungerar som bas för kommuners och regioners
utvecklingsarbete och gör det enklare och mer kostnadseffektivt. Planens
syfte är att skapa en gemensam riktning för socialnämnden och en
utveckling i en digital tid.
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och
påverkar hela socialnämnden. Digitalisering ska förstås som arbetssätt,
processer och beteenden som förändras i snabb takt med stöd eller på
grund av ny teknik och datadriven utveckling. Digitalisering medför
också möjligheter för individer, verksamheter och system att inhämta,
utbyta och analysera information på helt nya sätt.
För att åstadkomma det behövs grundläggande plan i socialnämnden för
utveckling i en digital tid.
En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen.
Socialnämnden kommer att ha svårt att rekrytera så många som behövs
av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i
arbetsför ålder på arbetsmarknaden i Kalix. I takt med att befolkningen
växer, framförallt bland barn och äldre, ökar kraven på välfärdstjänster
inom socialnämndens område. I Kalix kommuns strategidokument,
Vision 2030 med övergripande målområden, framkommer att största
utmaningen fram till 2030 är bristen på arbetskraft och kompetens. I
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strategin nämns fortsättningsvis att äldreomsorgen ska bedrivas utifrån
äldres behov på ett effektivt sätt med hög kvalité, där ny teknik kan
användas. Socialnämnden har tagit fram en övergripande
digitaliseringsplan för förvaltningen.
Socialförvaltningen kommer att bryta ned den övergripande
digitaliseringsplanen till verksamhetsnära handlingsplaner.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, men då merparten av
socialförvaltningen anställda är kvinnor påverkas mer kvinnor än män.
Användning av välfärdsteknik kan bidra till en bättre arbetsmiljö och är
en viktig yrkesutveckling som kan öka attraktiviteten för att locka både
kvinnor och män till yrket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Digitaliseringsplan, 2020-03-09
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 36

Dnr 2020-00017 70

Motion från SD - uppgiftskontroll av körkort
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion inkommen den 25 november
2019 följande:
”När man blir anställd i Kalix Kommuns äldreomsorg så skall man inneha
körkort.
Det är lätt att säga att man innehar ett körkort då man skriver på
anställningsavtalet.
Frågan är vem som kontrollerar att man verkligen har ett körkort,
framförallt att det är ett giltigt körkort.
Fått kännedom att det i annan kommun i länet har förekommit att en
person kört utan giltigt körkort. Skrämmande kan tyckas. Hur fungerar
det i Kalix?
Tycker att det är av stor vikt att man ser över detta.”
Socialnämndens beredning
I samband med anställning av nya medarbetare är det anställande chef
som är ansvarig för att kontrollera att den medarbetare som kör i
tjänsten har giltigt körkort i samband med anställning. Sedan har
samtliga medarbetare inom kommunen som använder fordon i tjänsten
ett eget ansvar att följa gällande svensk lagstiftning och då också att
upplysa sin chef om förhållandena ändras, det vill säga om ett körkort
blir indraget och att den behörighet som krävs för att köra i tjänsten inte
längre finns.
Jämställdhetsanalys
Att säkerställa att en medarbetare har körkort är inget som ur varken
arbetsgivarperspektivet, eller jämställdhetsperspektiv, är begränsat
enbart till medarbetar inom socialförvaltning utan ska gälla samtliga
medarbetare som använder fordon i tjänsten. Det är ingen skillnad på
kraven när det kommer till att framföra ett av kommunens fordon inom
den kvinnodominerade hemtjänsten jämförts med exempelvis den
mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter parker, fastigheter,
renhållning och gator. Ur ett likhetsperspektiv ska det vara lika för män
och kvinnor oavsett arbetsplats och inte spegla ett genusmönster som
finns i samhället generellt, där kvinnors arbete värderas lägre.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2020-03-10
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 242
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Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 37

Dnr 2020-00077 70

Motion från Moderaterna - folkhälsa
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Linda Frohm (M), Sara Cave (M) föreslår i motion inkommen den 3
februari 2020 följande:
”Vi lever allt längre. För att så många som möjligt skall få möjligheten
att leva ett långt, hälsosamt liv är ett aktivt folkhälsoarbete viktigt. Vi
tror att människor har förmågan att ta bra beslut för att förbättra sitt
eget välmående och sin egen hälsa. Däremot så kan vi alla behöva stöd
och råd för att göra en förändring till en hälsosammare livsstil.
Vi vet också att socioekonomiska aspekter har betydelse för hur
hälsosamt vi väljer att leva.
Vi anser att det finns stora vinster både för kommunen och för den
enskilda individen att göra insatser med förebyggande folkhälsoarbete
hos de personer som har rätt till försörjningsstöd hos Kalix kommun.
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:
• Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att genomföra
Hälsosamtal med alla individer som under en längre tid får
försörjningsstöd hos Kalix kommun
• Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning av
hälsosamtalen
• Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i form av
gröna checkar, dvs att den som uppbär checkar endast kan använda
dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och frukt”
Socialnämndens beredning
- Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att
genomföra Hälsosamtal med alla individer som under en längre
tid får försörjningsstöd hos Kalix kommun:
Regionen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem
som är bosatta inom regionen (länet) (3 § HSL).
Medborgare kan söka försörjningsstöd om man inte själv kan betala
avgifter och omfattas av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Det är
således Regionen som har hälso- och sjukvårdsansvaret i länet och också
utför hälsosamtal.
HFD 2011 ref 49. Socialtjänsten får inte kräva att en person som ansöker
om ekonomiskt bistånd ska genomgå en läkar- eller psykologutredning
om personen själv inte vill det.
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Socialtjänsten upprättar genomförandeplan, ett verktyg för
socialtjänsten och den enskilde. En genomförandeplan, som
socialtjänsten och den enskilde upprättar tillsammans, kan vara ett
hjälpmedel i arbetet. En sådan plan är huvudsakligen en
överenskommelse mellan den enskilde och socialtjänsten om hur man
ska kunna hitta en lösning på den enskildes försörjningsproblem.
- Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning
av hälsosamtalen
Regionen ansvarar för god hälso- och sjukvård till dem som är bosatta
inom regionen (3 § HSL). Denna huvudman bör då också fastställa
innehåll, rutiner och uppföljning inom området.
- Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i
form av gröna checkar, dvs att den som uppbär checkar endast
kan använda dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och frukt”
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen:
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Efter ansökan
genomförs en utredning och bedömning av biståndstagares rätt till
bistånd. Efter bedömning av rätten till bistånd är det den enskildes rätt
att själv avgöra vad den ska använda biståndet (självbestämmande) som
den har rätt till. Syftet att biståndet ska utformas så det stärker dennes
möjligheter att leva ett självständigt liv.
Frivillighet och självbestämmande betonas i lagen. Insatserna för den
enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller
henne, enligt 3 kap. 5 § SoL. Denna bestämmelse anger klart och tydligt
att socialtjänsten inte får vidta insatser ”över huvudet” på den enskilde.
Man kan säga att socialtjänsten ska sträva efter att hjälpa människor att
så långt som möjligt få makt över sina egna liv.
Socialnämnden anser sammanfattningsvis att frågan om att delar av
försörjningsstödet ska ges i form av gröna checkar, det vill säga att den
som uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av grönsaker,
rotsaker och frukt, inte bör utredas grundat på lagens krav om
självständighet, frivillighet och självbestämmande.
Jämställdhetsanalys
Att arbeta med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning
myndighetsutövning som har stora krav på rättssäkerhet och likvärdiga
bedömningar. Ur ett jämställdhetsperspektiv ska de kvinnor och män
som ansöker om ekonomiskt bistånd bli bemötta och bedömda på lika
villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån
hens behov. Det betyder att resurser som ekonomiskt bistånd fördelas
utifrån behov och inte utifrån föreställningar om kvinnor och män.
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Beslutsunderlag
Yttrande 2020-03-10
Motion från Moderaterna 2020-02-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-03 § 37
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 38

Dnr 2018-00154 70

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning
av avgift för trygghetslarm inom ordinärt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta återrapporten av ny taxa för trygghetslarm
inom ordinärt boende 2019 och skickar vidare den till
kommunfullmäktige.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för
trygghetslarm inom ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från
och med 1 maj 2019.
Höjningen för trygghetslarm är införd från och med den 1 maj 2019
Avgiften är höjd från 263 kr till 360 kr per månad i 2019 års-prisnivå,
en höjning med totalt 97 kr per månad. Även en höjning för extra larm
knapp från 131,50 kr/månad till 180 kr/månad en höjning med totalt
48,50 kr/månad i 2019-års prisnivå. Genom beslutade höjning ser vi en
ökning av intäkterna för trygghetslarm jämfört med föregående år.
Höjningen har inte inneburit att larmutprovning minskat, vi ser snarare
en ökning av antalet användare.
Ekonomisk effekt av taxehöjning
Taxehöjning trygghetslarm inom ordinärt boende
Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till
ca 100 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick månadsintäkten i snitt
till 150 tkr, d.v.s. en intäktsökning med 50 tkr per månad.
Jämställdhetsanalys
Kostnaden öka för vissa utifrån individuell inkomstprövning och det
påverkar därmed inte kvinnor eller män mer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Bilaga uppföljning
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-15 § 60
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 39

Dnr 2018-00152 70

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning
av avgifter inom kommunala hemsjukvården
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta återrapporten av ny taxa inom kommunala
hemsjukvården 2019 och skickar vidare den till kommunfullmäktige.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för
trygghetslarm inom ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från
och med 1 maj 2019. Återrapportering av taxornas effekt och påverkan
skulle ske till kommunfullmäktige inom ett år.
De taxor som höjdes från och med 1 maj 2019 var:
• Hemsjukvårdsavgiften som höjdes till 500 kr per månad
• Hembesöksavgiften höjdes till 250 kr per månad
• En kostnad infördes för transport av återlämnat hjälpmedel med 200 kr
per transport
Vi kan inte se att kostnaderna påverkat efterfrågan på hemsjukvård, de
förändringar som skett under året i antalet inskrivna i hemsjukvården
bedöms mer kopplat till naturliga svängningar än till den höjda
hemsjukvårdsavgiften.
Den exakta intäkten är svår att mäta då de olika avgiftsbelagda
insatserna ingår i maxtaxan. Totalt sett har månadsintäkterna för alla
avgiftsbelagda insatser ökat med 70 000 kronor.
Ekonomisk effekt av taxehöjning
Taxehöjning kommunala hemsjukvården
Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till
30 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick månadsintäkten i snitt till
42 tkr dvs en intäktsökning med 12 tkr per månad.
Jämställdhetsanalys
Avgiften för transportkostnaden kan antas ha en större konsekvens för
personer med lägre pensioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Bilaga uppföljning taxa hemsjukvården
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-15 § 59
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§ 40

Dnr 2020-00049 70

Statsbidrag att rekvirera för att stärka insatserna för
barn och unga med psykisk ohälsa
(dnr 9.2-320/2020)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för stärkta insatser
för barn och unga med psykisk ohälsa om 347 116 kr enligt
fördelningsnyckeln för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommunerna för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga
med psykisk ohälsa.
Statsbidraget skall användas till ett eller flera av följande områden:
- Stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.
- Förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
- Öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa
- Stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver
både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom
kommunens egen verksamhet
För Kalix kommun innebär det 347 116 kr enligt fördelningsnyckeln.
Varje kommun ska senast februari 2021 återrapportera hur 2020 års
stimulansmedel har använts.
Beskrivning av ärendet
De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i
många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle. Undersökningar
visar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Det är därför
viktigt att socialtjänstens personal har goda förutsättningar att möta
barn och unga med psykisk ohälsa.
Regeringen avser därför att avsätta 1 000 000 000 kronor under 2020 till
socialstyrelsen att fördela i statsbidrag att stärka insatser för barn och
unga med psykisk ohälsa. Satsningen möjliggöra bland annat
kompetensutveckling för socialtjänstens personal om psykisk ohälsa
bland barn och unga vilket ökar förutsättningarna för socialtjänstens
personal att uppmärksamma riskfaktorer och tidiga tecken på psykisk
ohälsa. Det kan även användas till att stärka samverkan mellan landsting
och kommun för barn och unga som behöver insatser från både hälsooch sjukvård och socialtjänsten.
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Jämställdhetsanalys
Ansökan i sig påverkar både kvinnor och män, flickor och pojkar lika,
men inom individ- och familjeomsorgens område arbetar till största
delen kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Protokollsutdrag skickas till
Socialstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 41

Dnr 2020-00047 70

Statsbidrag att rekvirera för att stärka bemanningen
inom den sociala barn- och ungdomsvården
(dnr 9.2-905/2020)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för stärkt bemanning
inom den sociala barn- och ungdomsvården om 520 674 kr enligt
fördelningsnyckeln för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2016-2020
fördela medel till kommunerna för att stärka bemanningen i den sociala
barn och ungdomsvården.
Stimulansmedlen omfattar 150 000 000 kronor 2020 att fördela till
kommunerna. För Kalix kommun innebär det 520 674 kr enligt
fördelningsnyckeln. Stimulansmedlen får bara användas för att öka
antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer inom den
sociala barn och ungdomsvården.
Varje kommun ska senast 5 februari 2021 återrapportera hur 2020 års
stimulansmedel har använts.
Beskrivning av ärendet
De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i
många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle. Socialtjänsten
har haft svårt att rekrytera och behålla erfaren personal.
Därför har Regeringen under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för
att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 om att årligen för att stärka
bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och gav
socialstyrelsen i uppdrag att under 2016-2020 fördela medel till
kommunerna för att stärka bemanningen i den sociala barn och
ungdomsvården. Stimulansmedlen är till för att öka antalet
socialsekreterare, arbetsledare och administratörer inom den sociala
barn och ungdomsvården för att frigöra tid för socialsekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Fler
socialsekreterare, arbetsledare och administratörer ska förutom att
frigöra tid för mötet med barnen bidra till en stabiliserad situation inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Socialstyrelsen ser att situationen för den sociala barn- och
ungdomsvården har stabiliserats och en förbättrad bemanningssituation
kan skönjas.
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Jämställdhetsanalys
Åtgärden att ansöka om statsbidraget i sig påverkar både kvinnor och
män lika, men då fler kvinnor än män arbetar inom enheten för barn och
unga i Kalix kommun får en bifallen ansökan en positiv effekt för
arbetssituationen hos främst kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Protokollsutdrag skickas till
Socialstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 42

Dnr 2020-00079 70

Gynnande beslut i särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av gynnande beslut
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 SoL:
Februari 2020: 10
På korttidsenheten vistas:
20 personer (20 platser finns)
Betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen inget att rapportera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Analys och uppföljning, 2020-03-11
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§ 43

Dnr 2020-00116 70

Besöksförbud särskilt boende Kalix Kommun Covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att;
- Införa besöksförbud på Kalix Kommuns särskilda boenden för att
minimera risken för smitta av Covid-19 bland de boende som tillhör den
riskgrupp som kan drabbas av svår infektion vid smitta, med undantag
för äldre som är i livets slutskede eller har andra särskilda behov.
- Att utvärdera och eventuellt omvärdera beslutet om besöksförbud
senast den 30 april 2020.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Äldre människor, och personer med underliggande sjukdomar, har större
risk att bli svårt sjuka vid en smitta av Covid-19. Som en ren
försiktighetsåtgärd minimera risken för smittspridning till våra äldre
och/eller sköra personer är det av yttersta vikt att införa ett
besöksförbud på samtliga särskilda boenden i Kalix Kommun. Det
innebär att inga besök på äldreboenden får göras av utomstående eller
anhöriga, med undantag för äldre som är i livets slutskede eller har
andra särskilda behov.
Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av det rådande läget med allmän spridning av Covid-19
och som åtgärd för att minimera risken för smittspridning bland våra
äldre och/eller sköra personer som tillhör den riskgrupp som kan drabbas
av svår infektion vid smitta, tillsammans med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att besök till särskilt boende enbart ska ske om
det är nödvändig, behöver ett besöksförbud införas för att skydda våra
sårbara medborgare i riskgrupp. Besöksförbudet gäller alla som inte är
personal på särskilt boende, förutom annan personal som ska utföra
akuta åtgärder som exempelvis sjukvård. I särskilda fall kan undantag
göras, exempelvis vid palliativ vård. Dessa undantag ska godkännas av
enhetschef.
Våra särskilda boenden kommer med hjälp av digitala lösningar att göra
allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och våra
boende.
Jämställdhetsanalys
Ur ett jämställt perspektiv har beslutet ingen att göra med kön utan har
som syfte att minimera risken för smittspridning bland riskgruppen äldre

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
30(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-31

Socialnämnden

på våra särskilda boenden. Baserat på tillgänglig statistik den 30 mars
2020 är dock de flesta intensivvådas män och fler män än kvinnor har
avlidit i sjukdomen Covid-19.
Antal sjukdomsfall 4028
Kvinnor 1916
Män 2112
Intensivvårdade 306
Kvinnor 81
Män 225
Avlidna 146
Kvinnor 59
Män 87
Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten – rekommendationer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Totalt besöksförbud vid äldre- och LSS-boenden
https://www.lulea.se/corona/vard-och-omsorg.html
Besöksstopp på äldreboenden i Stockholm stad, Stockholm
https://start.stockholm/aktuellt/stockholms-stad-infor-besoksstopp-paaldreboenden/
Tillfällig besöksstopp på alla kommunala äldre- och korttidsboenden,
Göteborgs stad
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskyddoch-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/for-dig-somar-aldre-ellernarstaende/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C
3I0cXQ0CDd2M3IwMPI3dA4z1wwkpiAJKGAAjgb6BbmhigCgIDJm/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Införande av besöksförbud särskilt boende, Nora Kommun
https://www.nora.se/download/18.1439baf0170be12339b4401b/158469
5302438/20200320082131208.pdf
Besöksförbud vård och omsorgsboenden – Botkyrka Kommun
https://botkyrka.se/kommun--politik/trygghet-ochsakerhet/krisberedskap/om-coronaviruset/det-har-galler-for-vard-ochomsorg.html#!
Besöksstopp på vård och omsorgsboenden, Salem Kommun
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https://www.salem.se/omsorg--hjalp/om-covid-19/det-har-galler-forvard-omsorg-och-stod/
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 44

Dnr 2020-00121 70

Låsta entrédörrar särskilt boende - Covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hålla entrédörrar till särskilt boende låsta för
att förhindra smittspridning och ger därmed personal möjlighet att;
- säkerställa att den basala hygienrutinen efterlevs hos eventuella
besökare
- om undantag från besöksförbudet sker ska besökare oavsett avvisas
om personen uppvisar symptom på Covid-19
- utvärdera och eventuellt omvärdera beslutet med låsta dörrar senast
den 30 april 2020
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Äldre människor, och personer med underliggande sjukdomar, har större
risk att bli svårt sjuka vid en smitta av Covid-19. En försiktighetsåtgärd
för att minimera risken för smittspridning och säkerställa att anhöriga,
eller obehöriga, inte tar sig in till våra äldre och/eller sköra personer på
våra särskilda boenden i Kalix Kommun utan att ha följt uppställda
rutiner för basal hygien samt för att ge personal möjlighet att avråda
besökare som uppvisar symptom på Covid-19.
Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av det rådande läget med allmän spridning av Covid-19
och som åtgärd för att minimera risken för smittspridning bland våra
äldre och/eller sköra personer som tillhör den riskgrupp som kan drabbas
av svår infektion vid smitta, tillsammans med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att besök till särskilt boende enbart ska ske om
det är nödvändig, behöver ett beslut om att låsa entrédörrar till våra
särskilda boenden tas. Som det är idag kan besökare obehindrat ta sig in
i de allmänna lokalerna på våra boenden utan att personalen kan
säkerställa om personerna följt de basala hygienreglerna för att minska
smittspridning eller om personen uppvisar symptom på Covid-19. Flera
av våra boenden är inte optimalt byggda då besökare i vissa fall behöver
passera flera avdelningar och allmänna utrymmen innan de kommer till
brukarens lägenhet, vilket ökar risken för smittspridning avsevärt.
Jämställdhetsanalys
Ur ett jämställt perspektiv har beslutet ingen att göra med kön utan har
som syfte att minimera risken för smittspridning bland riskgruppen äldre
på våra särskilda boenden. Baserat på tillgänglig statistik den 30 mars
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2020 är dock de flesta som intensivvårdas män och fler män än kvinnor
har avlidit i sjukdomen Covid-19.
Antal sjukdomsfall 4028
Kvinnor 1916
Män 2112
Intensivvårdade 306
Kvinnor 81
Män 225
Avlidna 146
Kvinnor 59
Män 87
Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten – rekommendationer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Basal hygienreglerna – Handhygien
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 45

Dnr 2019-00084 70

SKL:s nationella brukarundersökningar inom
funktionshinderområdet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Karin Bergdahl, områdeschef för Stöd och omsorg redovisar
brukarundersökningen för Stöd och omsorg.
Beslutsunderlag
Brukarundersökning
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§ 46

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Katarina Burman, socialnämndens ordförande informerar om att
förvaltningen är i ett ansträngt läge på grund av Covid-19 och har inte
resurser att bereda utredningsuppdrag som till exempel åtgärder för
budget i balans och särskilt boende utredningen. Detta kan innebära att
dessa kommer att presenteras senare än planerat.
Krisledningsnämnden kommer att ha sitt första möte idag den 31 mars
2020.
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om socialförvaltningens
arbete med anledning av Covid-19.
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