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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 9 december 2020 kl 09:00-16:05

Beslutande

Ledamöter
Katarina Burman (V), Ordförande
Adam Dahlberg (S), 1:e vice ordförande
Ritva Persson (S)
Anette Wernersson (S)
Lotten Olofsson Lundegren (S) ersätter Vappu Vuokila-Pönkkö (S)
Bertil Sundqvist (S) ersätter Lennarth Nyman (S)
Maria Nilsson (MP)
Irma Spårman (M)
Linus Häggström (M)
Birgitta Evling (M) ersätter Kurt-Åke Andersson ( C )
Anna Paulina Räisänen (KXP) ersätter Marianne Sundvall (L)
Närvarande ersättare
Monica Ljung (M)

Övriga närvarande

Anna-Lena Andersson, socialchef § 148, 150-155, 157, 159, 161, 164-165
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare § 156, 158
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs § 162
Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende § 138
Anna Drugge, områdeschef särskilt boende§ 138, 165
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg § 149
Hanna Henriksson, områdeschef individ- och familjeomsorg § 160,163
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom § 147
Malin Drugge, kvalitetutvecklare
Carina Karlsson, verksamhetsutvecklare § 139
Sanna Wallma, projektledare Visningsrum § 140
Emma Johansson, trygghetsvärd/anhörigstödjare § 141
Camilla Sandin, fastighetschef § 148

Ajournering

Kl. 15:17-15:22, Kl. 15:25-15:36

Justerare

Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, 2020-12-21

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ann-Kristin Andersson

Ordförande
Katarina Burman

§ 138-147

Adam Dahlberg § 148-165

Justerare
Linus Häggström

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ann-Kristin Andersson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-01-12
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Ärendelista
§ 138 Dnr 2020-00345 70

Information - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ........................................ 4
§ 139 Dnr 2020-00070 70

Information - Projekt "Motverka ensamhet bland äldre" ....................................... 5
§ 140 Dnr 2020-00352

Information - Sanna Wallma om digitalisering ..................................................... 6
§ 141 Dnr 2020-00353 70

Information - Emma Johansson om projekt Samuel ............................................ 7
§ 142 Dnr 3800
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§ 143 Dnr 3801
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§ 144 Dnr 3802

Fastställande av ärendelista.............................................................................. 10
§ 145 Dnr 2020-00322

Meddelanden och delgivningar ......................................................................... 11
§ 146 Dnr 2020-00323

Redovisning av delegationsbeslut ..................................................................... 12
§ 147 Dnr 2020-00339 04
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§ 148 Dnr 2018-00067 70

Uppdrag rörande vidare utredning och planering av särskilda boendeplatser
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§ 149 Dnr 2020-00215 70

Åtgärd budget i balans utred möjligheten att Stöd- och omsorgsgruppen
integreras med Äldreomsorgens hemtjänst ....................................................... 21
§ 150 Dnr 2020-00223 70

Åtgärd budget i balans rehabassistenternas uppgiftsväxling ............................. 23
§ 151 Dnr 2019-00192 70

Återrapportering budget i balans - Vikariebudget från 6 till 5 veckor inom
äldreomsorg och stöd & omsorg ....................................................................... 25
§ 152 Dnr 2019-00194 70

Återrapportering åtgärd budget i balans - Utveckla samsyn mellan våra olika
professioner ...................................................................................................... 27
§ 153 Dnr 2020-00341 70

Uppföljning Nämndsdialoger 2020 .................................................................... 28
§ 154 Dnr 2020-00344 70

Uppföljning av Landsbygdsprogrammet ............................................................ 29
§ 155 Dnr 2020-00346 70

Uppföljning av Miljöplan .................................................................................... 30
§ 156 Dnr 2020-00335 70
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Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda ....................................... 31
§ 157 Dnr 2020-00259 70

Information - Revisionsrapport avseende direktupphandling Kalix kommun ...... 32
§ 158 Dnr 2020-00298 70

Sammanträdesplan för socialnämnden 2021 .................................................... 34
§ 159 Dnr 2020-00342 70

Gynnande beslut till särskilt boende .................................................................. 36
§ 160 Dnr 2020-00343 70

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 .......................................... 37
§ 161 Dnr 2020-00330 05

Avrop ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial SKL kommentus ......................... 41
§ 162 Dnr 2020-00372 05

Upphandling familjerådgivning .......................................................................... 42
§ 163 Dnr 2020-00349 70

Förändring av delegationsordning gällande upphandling av hem för vård och
boende (HVB) och konsulentstödda familjehem ................................................ 43
§ 164 Dnr 2020-00270 70

Information - Återrapportering om status för pågående utredningar .................. 45
§ 165 Dnr 2020-00324

Information från förvaltningschef och nämndsordförande .................................. 48
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§ 138

Dnr 2020-00345 70

Information - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”
genomförs årligen sedan 2013 av Socialstyrelsen.
Marianne Strömbäck, områdeschef presenterar Socialstyrelsens resultat för
hemtjänsten 2020 i Kalix kommun.
Anna Drugge, områdeschef presenterar Socialstyrelsens resultat för särskilt
boende 2020 i Kalix kommun.
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§ 139

Dnr 2020-00070 70

Information - Projekt "Motverka ensamhet bland äldre"
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Carina Karlsson, verksamhetsutvecklare informerar om projektet "Motverka
ensamhet bland äldre".
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§ 140

Dnr 2020-00352

Information - Sanna Wallma om digitalisering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Sanna Wallma, projektledare informerar om arbetet som utförs inom projektet
där bland annat Visningsrummet ingår.
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§ 141

Dnr 2020-00353 70

Information - Emma Johansson om projekt Samuel
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson, trygghetsvärd/anhörigstödjare informerar om arbetet som
utförs inom projektet "Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet", projekt
Samuel.
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§ 142

Dnr 3800

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

§ 143

Dnr 3801

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Linus Häggström, (M) att jämte ordförande justera
protokollet.
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2020-12-09

Socialnämnden

§ 144

Dnr 3802

Fastställande av ärendelista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa ärendelistan efter ändring i punkten
redovisning av delegationsbeslut. Socialnämnden beslutar att dessa kommer att
redovisas till socialnämnden i februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde har inte listor på delegationsbeslut lämnats in.
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Socialnämnden

§ 145

Dnr 2020-00322

Meddelanden och delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden/delgivningar.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09 § 213 Gåva med anledning av Covid19 till kommunens anställda samt familjer som lever på försörjningsstöd eller på
existensminimum
2. Nyhetsbrev från Länsstyrelsen november 2020 om mottagandet av
ensamkommande barn och unga.
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Socialnämnden

§ 146

Dnr 2020-00323

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisat delegationsbeslut samt beslutar att
delegationsbesluten för perioden november 2020 kommer att redovisas till
socialnämnden i februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut 2020-11-26 Planerade anhörigträffar i särskilda boenden
för äldre inom socialförvaltningen, Kalix kommun ställs in 2020. Socialnämndens
ordförande ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett brev som kommunicerar ut
beslutet till de anhöriga.
Till dagens sammanträde har inte listor över delegationsbeslut för perioden
november 2020 lämnats in.
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Socialnämnden

§ 147

Dnr 2020-00339 04

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

435 496
2 200
444 696
-7 000

Resultatkommentar
Socialförvaltningens helårsprognos vid oktober månads utgång pekar på en
förbättring med 1,4 mkr, vilket innebär att underskottet kan bli 7 mkr mot
helårsbudget istället för tidigare aviserat 8,4 mkr. Förändringar mot tidigare
prognos är:
- direkta merkostnader för Corona bl.a. i form av inköp av skyddsmaterial är per
oktober 1,9 mkr mot tidigare 1,5 mkr, dvs en ökning med 0,4 mkr.
- vi har i prognosen anteciperat en försiktig ersättning avseende dessa
merkostnader om 1 mkr grundat på den information som Socialstyrelsen skickat
ut i början av november. De senarelägger beslutsdatumet för första
ansökningsomgången till slutet av november i avvaktan på beslut om
höständringsbudgeten. Av den anledningen meddelar Socialstyrelsen att
samtliga regioner och kommuner kommer att beviljas:
• 91,4 procent av sina godkända kostnader om riksdagen beviljar
medel om 10 miljarder kronor,
• eller 45,7 procent av sina godkända kostnader om det finns 5
miljarder kronor att fördela.
- större underskott inom äldreomsorgen. Prognosen pekar på ett underskott mot
budget med -6,2 mkr mot tidigare 5,4 mkr. Vi ser att sjuklönekostnaderna
fortsatt är på en högre nivå än föregående år, men även en ökad tyngd inom det
ordinära boendet. Fler brukare har ökade insatser.
- inom individ- och familjeomsorgen är prognosen förbättrad med 1,7 mkr.
Såväl arbetsmarknadsenheten som Integrationen beräknas lämna högre
överskott. Försörjningsstödet beräknas hålla tidigare beräknat underskott om
2,5 mkr, men däremot beräknas budgetunderskottet för placeringskostnaderna
bli lägre med ca 0,5 mkr, dvs 6,5 mkr istället för 7 mkr.
- den dagliga sysselsättningen inom stöd och omsorgsområdet förväntas öka sitt
budgetöverskott med 370 tkr.
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2020-12-09

Socialnämnden

Prognosen i övriga delar är oförändrad sedan föregående rapport.
Politikerkostnaderna beräknas vara i balans med budget.
Förvaltningsövergripande funktioner förväntas ge ett överskott om 2,7 mkr där
bl.a. nämndens reserv för oförutsedda kostnader bidrar med 1 mkr. Hälso- och
sjukvårdsenheten beräknas ha budget i balans. Färdtjänstens kostnader
beräknas vara ca 0,6 mkr lägre än budget per årsskiftet. Inom trygghetsboendet
har kommunstyrelsen under april beviljat förvaltningen ett bidrag för
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslägenhet, vilket inte var
medräknat i budget och ger ett överskott om 225 tkr.
Åtgärder för en budget i balans
Våren 2019 genomfördes en genomlysning i socialförvaltningen för att finna
effektiviseringsåtgärder. En handlingsplan upprättades där åtgärderna skulle
vidare utredas för förslag till budget i balans. Delvis har förvaltningen genomfört
åtgärder men grundat på vårens pandemi har delar nödgats parkeras. Så när
det gäller det vidare arbeta med åtgärder för budget i balans har verksamheten
under perioden varit intensivt fokuserad på förberedelser av åtgärder för att
hindra att corona-viruset sprider sig snabbt och brett. Det innebär att de
åtgärder som specificeras nedan delvis fått lägre prioritet. Nu har vi gjort en
uppstart i arbetet igen.
• Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och
planering utifrån behov och budget.
• 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.
• Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska
framförallt korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det
ordinära boendet av den verksamheten som har den högsta
sjukfrånvaron. Fortlöpande analys av vårdtyngden, dagplaneringen
och omfördelning av personal, innan vikarie aktuellt ex. vid
sjukfrånvaro.
• Utveckla processen och säkerställa 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
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SoL och LSS.
• Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden.
• Utreda vidare Stöd- och omsorgsgruppen – integreras med övrig
verksamhet bl.a. äldreomsorgenshemtjänst.
• Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall
mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner.
Faktorer som kan påverka resultatet
• Corona-krisen kan fortfarande påverka prognosen.
• Förvaltningen ser nu över möjligheten till att erbjuda vaccinering för
influensa till personalen under hösten 2020. Det kan påverka
resultatet då det kan behövas förstärkning inom hälso- och
sjukvårdsenheten för att kunna genomföra åtgärden.
• Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat
omvårdnadsbehov, vilket direkt påverkar flera områden inte minst
resursbehovet inom ordinära boendet samt kan även medföra högre
för betalningsansvar till regionen.
• 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.
• Förvaltningens bilpool har fått ökade kostnader, bl.a. fordonsskatt,
men även försäkringspremierna är högre. Vi ser även kostnader i
samband med inbyten till nya bilar som kan komma att belasta
budgeten.
• 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
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assistansersättningen.
• Sjukfrånvaro.
• Rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper, framförallt
socionomer inom barn och unga, samt under sommarperioderna,
sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten.
• Arbetsförmedlingens minskade anslag till sysselsättningsåtgärder.
• Effekten av nya boendeformen för äldre, Tallkronan.
• Effekten av digitaliseringsprojektet.
• Torggårdens trångboddhet kommer att medföra ökade kostnader i form av
ombyggnationer, ökad hyra mm.
• Löneökningarna efter lönerevision 2020 vars effekt ännu ej är helt kända.
[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över.
Socialnämnden får också ta del av presentation av "Prislappsmodellen" av Eva
Stridfeldt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Månadsrapport oktober 2020
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 148

Dnr 2018-00067 70

Uppdrag rörande vidare utredning och planering av
särskilda boendeplatser inför 2022
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
- Att remittera utredningen avseende framtida särskilda
boendeplatser inklusive korttidsboende till
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och fritids- och kulturnämnden samt
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR).
- Remissvaret ska vara inlämnat till socialnämnden senast
2021-04-30.
- Att uppdra socialnämndens ordförande att samordna
genomförandet av medborgardialoger där alla politiska partier i
nämnden deltar.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av
äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov föreslå lokaler och
driftsform. Korttidsboendet Viljan ingår också i utredningen.
Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för
kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet,
befolkningsutveckling och kvalitetskrav.
Bakgrund
Demografin i Kalix pekar på att vi blir fler äldre i kommunen. Behovet av Vårdoch omsorgsbehovet väntas öka: En strategiplan måste tas fram för att möte
det framtida behovet av välfärd inom äldreomsorgen.
Kommunerna har ett ansvar att upprätta planer för bostadsförsörjningen i syfte
att skapa förutsättningar för att samtliga kommunmedborgare ska få möjlighet
att leva i goda bostäder. Bostadsförsörjningen ska grundas på uppgifter gällande
kommunens demografiska utveckling och efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet samt särskilda grupper. Socialnämnden har dessutom en
skyldighet att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständig under trygga förhållanden, samtidigt som de ska ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Beredning av ärendet
Aktuellt uppdrag: Socialnämnden har gett förvaltningen, enligt direktivet i
samarbete med övriga förvaltningar, i uppdrag att utreda framtida behov av
äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov föreslå lokaler och
driftsform.
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Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för
kommunens särskilda boenden där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet,
befolkningsutveckling och kvalitetskrav.
Följande delområden ska utredas och planeras i nära samverkan med berörda
förvaltningar och Kalixbo för vidare beslut
- Statistik, väl genomarbetad prognos fram till 2040, samt en historisk
sammanfattning. Här ska vi även ta in framtidsforskning och andra studier inom
området.
- Utreda alternativa boendeformer om behov föreligger.
- Särskilda boenden, utreda de möjliga alternativen utifrån vart boenden ska
byggas och vidare planering av fastigheten.
- Utse en arbetsgrupp med berörda nyckelpersoner som ska arbeta med frågan.
- En analys och utarbeta förslag av driften, bemanning, nattbemanning, struktur
organisation och ledarskap.
- Utredningen ska göras utifrån ett helhetsperspektiv med värdegrunden som
bas.
- Vi ska även analysera och planera för möjlighet till e-hälsa på det nya boendet.
Enligt framtidsforskare kommer kraven att förändras i och med 40-talisternas
inträde i äldreomsorgen. Detta är en mer resursstark grupp som kommer ställa
andra krav under åldrandet. Det är troligt att det endast är äldre multisjuka med
stora omvårdnadsbehov och personer med svår demenssjukdom som kommer
att bo på våra särskilda boenden i framtiden. Detta i samklang med att den
tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för nya boendelösningar för
ensamma och socialt isolerade personer.
Vi ser att Kalix kommun bör arbetar mer strategiskt för att skapa nya former av
boenden, målet bör vara att det skapas ett utbud som passar olika individuella
preferenser. Genom att skapa en flexibilitet i utbudet går det att möjliggöra
förutsättningar för att personer ges frihet att bejaka sina egna intressen och
behov. Vi ser att det behövs andra alternativ med olika vårdbehovsnivåer.
Vi ser en stor risk gällande bristen på arbetskraft. Vi kommer att ha stora
problem med kompetensförsörjningen i framtiden. Att lyckas rekrytera alla som
kommer att behövas kommande 5-10 åren kommer att bli mycket svårt. Ett
nytt särskilt boende gör denna utmaning än mer ansträngd. Vi prognostiserar en
stor fara med att vi inte kommer att kunna bemanna med den bemanning som
kommer att behövas. Helt enkelt för att det inte kommer finnas tillräckligt
många människor i förhållande till välfärdens behov.
Föreslagvis om ett nytt boende ska byggas bör boende kunna ställas om till
andra alternativ om och när behovet förändras hos befolkningen.
Jämställdhetsanalys
Äldre människor är ingen homogen grupp. Det innebär att det i äldreomsorgen
borde finnas olika alternativ som utgår från de olika behov och variationer som
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finns hos de äldre medborgarna. Det vi vet är att åldrandet ser olika ut för
kvinnor och män, för svenskar och utrikesfödda, för rika och fattiga, för dem
med låg och hög utbildningsnivå, för äldre på landsbygden, i samhällen och i
städer samt för personer med funktionsvariationer. En jämlik äldreomsorg
behöver bidra till att främja jämlikhet i levnadsvillkor, vara tillgänglig för alla
oavsett bakgrund och möjligaste mån bidra till att äldre kvinnor och man ska
kunna leva sitt liv som de vill med en trygg och säker vård och omsorg.
Många äldre föredrar att bo kvar hemma, i ordinärt boende, långt upp i ålder,
men när den äldre inte längre vill kan det saknas eller vara begränsat av
lämpliga, inte alltför dyra, alternativ. Ett utbud av trygghetsbostäder eller
seniorboende kan vara en möjlighet till ett särskilt boende. Dessa finns dock inte
överallt och erbjuder inte alltid den ökade trygghet som en del äldre efterfrågar.
En annan viktig del att komma ihåg när det gäller äldreomsorgens utformning är
att det också en fråga om kvinnors villkor. Merparten av dem som arbetar inom
äldreomsorgen är kvinnor och de flesta av brukarna av äldreomsorg är också
kvinnor.
En förutsättning för att säkra personalförsörjningen är att äldreomsorgens yrken
upplevs som attraktiva. Det handlar inte bara om att rekrytera ny personal utan
en minst lika viktig del är att behålla skickliga medarbetare. Det kräver en god
arbetsmiljö, tillgång till kompetensutveckling och att arbetsgivare kan erbjuda
heltidsarbete. Av antalet anställda inom vård och omsorg i Sverige är det färre
än 10 procent män, men upp till var fjärde ung man kan tänka sig ett jobb inom
välfärdssektorn.

Underlag
Utredning Säbo 2022
Regeringens skrivelse 2017/18:280 – ”Framtidens äldreomsorg – en nationell
kvalitetsplan”
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd9df762
5d2e10/framtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-2017_18_280.pdf
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Socialstyrelsen (Sos), ”Personer som har särskilt boende efter ålder 2018”.
Publicerad i SCB Jämställdhet
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalldhalsa/aldreomsorg/personer-som-har-sarskilt-boende-efter-alder/
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag socialnämndens AU 20-11-17
Utredning Säbo 2022
Bilaga Matris fastigheter behov av åtgärder 20-11-05
Tjänsteskrivelse 20-11-18
IVO tillståndsplikt
Ramavtal särskilda boendeformer
Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020”
Möt kompetensutmaningen rekryteringsrapport 2020
Äldreplan för socialförvaltningen Kalix
Kalix Kommunprognos 20-09-25
FoUI-rapport 85-2018
Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 149

Dnr 2020-00215 70

Åtgärd budget i balans utred möjligheten att Stöd- och
omsorgsgruppen integreras med Äldreomsorgens hemtjänst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera utredningen med motiv att risk- och
konsekvensanalys samt MBL-förhandling ska genomföras innan beslut.
Förvaltningen lämnar nytt förslag till beslut till arbetsutskottet i januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att:
Uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer
och processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och
kostnadseffektiva. En grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga
områden gjordes. Socialnämnden gav 2019-06-20 förvaltningschefen i uppdrag
att arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag förutom personligt ombud och
avgifter för familjerådgivningen. Förvaltningen har arbetat vidare med att utreda
möjligheten att del av Stöd- och omsorgsgruppen integreras med övrig
hemtjänst som är organiserad i enheten ordinärt boende. Förvaltningen gör den
bedömningen att det är möjligt och skapar en effektivare organisation ur ett
helhetsperspektiv. Förvaltningen vill nu arbeta vidare med att organisera
hemtjänsten till en gemensam organisation (etapp ett). Innan förändringen
genomförs ska risk och konsekvensanalyser och MBL göras enligt sedanvigt
arbetssätt i delaktighet med berörda. Förvaltningen avser sedan att fortsätta
med etapp två som är att vidareutveckla socialpsykiatrin genom utökad
samverkan mellan Individ och familjeomsorgens öppenvård och Stöd och
omsorgsgruppen. Förvaltningen gör bedömningen att vi prognostiserar ett
positivt utfall som innebär att vi får större tydlighet i uppdragen, med spetsigare
kompetenser samt samverkan med olika kompetenser som ger bredd till
Socialpsykiatrin. Den här vidareutvecklingen av etapp två är nödvändig för att
möta nya målgrupper inom socialpsykiatrin. En viktig del i denna process är att
se över insatsen boendestödet samt metoder för arbetet med insatsen.
Beräknad effektivisering
Ekonomiska effekten av förändringen är svår att prognostisera i nuläget.
Förändringen i etapp ett medför en effektivare organisation då hemtjänsten är
samlad i en verksamhet. Vi ser däremot att hemtjänsten i sig ökar så någon
neddragning där är inte möjlig i dagsläget.
Däremot kan ekonomiska resultat ge effekt efter förändring i etapp två på sikt.
Avsikten och det förväntade resultatet är att höja kvaliteten och att arbete i
större utsträckning med tidiga insatser genom Stöd och omsorgsgruppen och
Öppenvården tillsammans inom Socialpsykiatrin.
Jämställdhetsanalys
Den föreslagna åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika, men
eftersom det inom socialförvaltningen är en högre andel kvinnor anställda inom
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enheterna, så påverkar beslutet kvinnor och kvinnors arbetsmiljö i högre
utsträckning.
Yrkande
Linus Häggström (M), Irma Spårman (M) och Anna-Paulina Räisänen
(Kalixpartiet) föreslår socialnämnden besluta:
”Ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med att vidareutveckla samverkan
mellan individ- och familjeomsorgens öppenvård och stöd- och omsorgsgruppen.
Att en sammanslagning av stöd- och omsorgsgruppen och äldreomsorgens
hemtjänst inte sker, utan att förvaltningen ser över andra möjligheter.
Återrapporteras till socialnämnden 2021. ”
Ajournering
Kl. 15:17-15:22
Yrkande
Adam Dahlberg (S) föreslår socialnämnden besluta:
”Socialnämnden beslutar att återremittera utredningen med motiv att risk- och
konsekvensanalys samt MBL-förhandling ska genomföras innan beslut.
Förvaltningen lämnar nytt förslag till beslut till arbetsutskottet i januari 2021.”
Ajournering
Kl. 15:25-15:36
Linus Häggström (M), Irma Spårman (M) och Anna-Paulina Räisänen
(Kalixpartiet) drar tillbaka sitt förslag och ställer sig bakom Adam Dahlbergs (S)
yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
23(48)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 150

Dnr 2020-00223 70

Åtgärd budget i balans rehabassistenternas uppgiftsväxling
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte genomföra uppgiftsväxling rehabassistent då
detta inte ger någon effektivisering, men uppmanar förvaltningen att jobba
vidare med frågan.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att: Uppdra till
socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer och
processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och
kostnadseffektiva. En grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga
områden gjordes. Socialnämnden gav 2019-06-20 förvaltningschefen i uppdrag
att arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag förutom personligt ombud och
avgifter för familjerådgivningen.
Detta berör att för framtidens ökade behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och
möjligheten att vissa enklare insatser som idag genomförs av hälso- och
sjukvårdspersonal möjligen skulle kunna genomföras av undersköterskor.
Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser är ett bra
samarbete mellan kommunens verksamheter genom att utveckla och förena
olika professioners synvinklar till en gemensam målbild. Nya former av
arbetssätt och samarbete behöver ersätta de gamla tidernas vårdplaneringar på
sjukhus. Inom Hälso- och sjukvårdens medarbetare är självständiga och
legitimerade yrkesutövare som baserar sina bedömningar på evidens och
beprövad erfarenhet. För att kunna möta framtidens ökade behov av hälso- och
sjukvårdens insatser i hemmen var ett förslag till effektivisering att ett antal
undersköterskor som utbildas till exempelvis rehabassistenter. Rehabassistenter
skulle kunna överta vissa enklare insatser som i dag utförs av hälso- och
sjukvårdspersonal. På det viset skulle hälso- och sjukvårdspersonalens
kompetens nyttjas optimalt/kostnadseffektivt och ge undersköterskor möjlighet
till utveckling i yrket. Detta skulle dock inte medföra någon effektivisering utan
innebär att vi i så fall omfördelar undersköterskeresurser mot ordinärt boende
för att kunna kompensera för de ökade behoven av rehabilitering. Detta ser vi
som ett utvecklingsområde att se över gemensamt under de kommande åren för
att fördela resurser och utveckla undersköterskans roll.
Beräknad effektivisering
Åtgärden skulle inte innebära någon effektivisering utan endast en omfördelning
av resurser mellan verksamheterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
24(48)

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, men då merparten av socialförvaltningen
anställda är kvinnor påverkas mer kvinnor än män. Att ge möjlighet för
undersköterskor att utbildas och utveckla sin roll är en viktig del i den
yrkesutveckling som kan öka attraktiviteten och locka både kvinnor och män till
yrket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 151

Dnr 2019-00192 70

Återrapportering budget i balans - Vikariebudget från 6 till 5
veckor inom äldreomsorg och stöd & omsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärd för budget i
balans – uppföljning vikariebudget från 6 till 5 veckor inom äldreomsorgen och
stöd och omsorg.
Socialnämnden uppmanar förvaltningschefen att arbeta vidare med
efterlevnaden gällande arbetsgivaranvisningarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att:
Uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer
och processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och
kostnadseffektiva. En grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga
områden gjordes. Socialnämnden gav 2019-06-20 förvaltningschefen i uppdrag
att arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag förutom personligt ombud och
avgifter för familjerådgivningen. Ett av åtgärdsförslaget att utreda vidare var att
inom äldreomsorg och stöd och omsorg utreda vikariebudget för 5 veckor i de
grupper som idag har 6 veckors vikariebudget. Samt att utarbeta förslag till
regler och rutiner för semesteruttag och vikarieanskaffning där det saknas.
Socialnämnden beslutade 2019-12-11 att vikariebudgeten kvarstår på 6 veckor.
Dessutom beslutade socialnämnden att den arbetsgivaranvisning som
upprättades 2018-10-15 ska följas och att utvärdera och följa upp efterlevnaden
av arbetsgivaranvisningen om ett år.
Beskrivning av ärendet
En av åtgärderna för budget i balans var att utreda en sänkning av
vikariebudgeten frän 6 veckor till 5 veckor i de grupper som idag har 6 veckors
vikariebudget. Samt att utarbeta förslag till regler och rutiner för semesteruttag
och vikarieanskaffning där det saknas. 2018-10-15 upprättades en
arbetsgivaranvisning i samband med heltidssatsningen och resursanvändandet.
Målet med anvisningen är att all känd frånvaro skall planeras in i schemat.
Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för att bemanna lediga
arbetspass inom befintlig bemanning. Genom samplanering kan användandet av
tidsbegränsade vikariat därigenom minskas i kommande schemaperiod.
Ansvariga enhetschefer har på sig ett tydligt krav att så långt det är möjligt
kräva framförhållning av sina medarbetare vid planering av semester. I
förlängningen ska övervägande om att inte ersätta delar av ordinarie personals
ledighet med en vikarie alltid ske. Effekten av minskad över- och mertid samt
minskat vikarieintag kommer följas varje månad av enhetschef och
områdeschef.
Vi kan se att arbetsgivaranvisningarna inte är fullt ut implementerat och ej heller
efterlevs. Utöver arbetsgivaranvisningen behöver ytterligare arbetssätt och
rutiner för schemaplanering semesteruttag och vikarieanskaffning ses över. En
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arbetsgrupp kommer att starta i början av 2021 och ska arbeta med dessa
frågor under året.
Inom Socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter har vi en
vikariebudget på 16,8 mkr. För varje årsarbetare finns en vikariebudget
beräknad på 30 dagars frånvaro (semester och övrig betald frånvaro).
Vikariebudgeten baseras på att åldersstrukturen hos medarbetarna och
genererar upp till 30-32 betalda semesterdagar. Utöver detta ska
vikariebudgeten också täcka korttidssjukfrånvaro i de vård- och
omsorgsverksamheter som bedrivs dygnet runt. Förslaget i genomlysningen om
att sänka vikariebudgeten till fem veckor skulle ge en besparing om ca 3,4 mkr.
Mot bakgrund av sjuktalen och rätten till semesterdagar samt den ökade
vårdtyngden bedömde socialförvaltningen det inte som realistiskt att sänka
vikariebudgeten. För att uppnå en god ekonomisk hushållning i framtiden är ett
fortsatt arbete i enlighet med arbetsgivaranvisningen en avgörande
framgångsfaktor. Samma konklusion görs vid denna uppföljning.
Beräknad effektivisering
Socialnämnden fattade beslut att vikariebudget på 6 veckor skulle kvarstå ger
förslaget ingen effektivisering. Däremot ser förvaltningen att i det vidare arbetet
med en god schemaplanering utifrån brukarnas behov kan effektiveringar göras
och kvalitén höjas. Vi ser även att den största effekten skulle bli inom Särskilt
boende för äldre.
Jämställdhetsanalys
Åtgärden att arbeta med arbetsgivaranvisningen påverkar både kvinnor och män
lika men eftersom vi har en högre andel kvinnliga anställda så påverkar beslutet
kvinnor i högre utsträckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Arbetsgivaranvisning i samband med heltidssatsningen och resursanvändande
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 152

Dnr 2019-00194 70

Återrapportering åtgärd budget i balans - Utveckla samsyn
mellan våra olika professioner
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna återrapporteringen av åtgärd för budget i
balans – uppföljning utveckla samsyn mellan våra olika professioner.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009. 70 § 142 att uppdra till
socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer och
processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och
kostnadseffektiva. En grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga
områden gjordes. Socialnämnden gav 2019-06-20 förvaltningschefen i uppdrag
att arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag förutom personligt ombud och
avgifter för familjerådgivningen. Samtliga beslutade åtgärdsförslag för budget i
balans som härrör från genomlysning ska följas upp och återrapporteras till
nämnd ett år efter taget beslut. Denna återrapportering gäller utveckla samsyn
mellan våra olika professioner. Initiera gemensamma arbetsgrupper, träffar,
utarbeta tydliga riktlinjer och beslutsprocesser. Fler professioner samverkar,
särskilt i komplexa ärenden.
Beskrivning av ärendet
För att lyckas i uppdraget med att ge en god vård och omsorg, på ett
kostnadseffektivt sätt, behöver medarbetare som berörs ha en samsyn emellan
professionerna vad gäller övergripande processer och målbilder.
socialförvaltningen har vi samsyn i många processer och nivåer. Den vill och ska
vi stärka och utveckla. Det gör vi genom dialog och samverkan, samt tydliga
gemensamma målbilder. Kärnan i samsyn ska vara tydlig och ledas i
socialförvaltningens ledningsgrupp
Jämställdhetsanalys
Har inte genomförts då endast uppföljning är genomförd och ingen påverkan
finns på varken kvinnor eller män
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Uppföljning politiska beslut utveckla samsyn, 2020-11-19
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 153

Dnr 2020-00341 70

Uppföljning Nämndsdialoger 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndsdialoger 2020
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. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i
februari.
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens
ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens
verksamheter.
Varje år görs en återrapport som sedan presenteras för kommunfullmäktige.
Året 2020 har arbetet med nämndsdialoger varit annorlunda grundat på
pandemin som härjar i världen. Få möten har hållits och vi har undvikit
deltagande i grupper. Vi ser behovet av att öka digitala nämndsdialoger i
framtiden i Kalix. För att demokratiska förhållanden ska gälla behövs utbyggnad
av infrastrukturen i kommunen och att stöd kan ges för medborgare som inte
kan eller har tillgång till en dator eller smartphone.
Aktiviteter under 2020
Socialnämnden har under 2020
• Genomfört möten med Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala
tillgänglighetsrådet vid tre tillfällen vardera under året varav 2 var digitala via
distanslösningar.
• Socialnämnden finns representerad i politisk samverkansberedning och
socialberedning för länet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-06
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 154

Dnr 2020-00344 70

Uppföljning av Landsbygdsprogrammet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta den utförda uppföljningen av
Landsbygdsprogrammet 2020 och skickar den vidare till utvecklingsutskottet och
kommunstyrelsen.
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.
Beskrivning av ärendet
En årlig utvärdering av det antagna landsbygdsprogrammet ska göras av varje
nämnd. Utifrån framtagen mall är nu utvärderingen utförd och sammanställd av
socialnämnden. Utvärderingen ska redovisas i Samverkansrådet för
landsbygdsfrågor och sedan i utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen i början
av 2021.
Jämställdhetsanalys
Jämställdhet bör vara en röd tråd genom alla framtagna aktiviteter då det
jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utvecklingsfråga för
landsbygden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Utvärdering Landsbygdsprogram socialnämnden, 2020-11-19
Protokollsutdrag skickas till
Utvecklingsutskottet
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 155

Dnr 2020-00346 70

Uppföljning av Miljöplan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av handlingsplanen och
uppföljningen för 2020 och beslutar skicka rapporten vidare till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 6 februari 2017, § 27, beslutade Kommunfullmäktige att fastställa förslag
till Miljöplan. Beslut tog att nämndernas handlingsplaner ska sammanställas till
ett gemensamt dokument och uppföljningen ska vara en del av det årliga måloch budgetplaneringen
Miljöplanen har som syfte att skapa ett långsiktigt och hållbart miljöarbete. Kalix
kommuns miljöplan har sin utgångspunkt enligt nedan:
•
•
•

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

Handlingsplanen ligger till grund för de aktiviteter förvaltningen gör för att leva
upp till Miljöplanens mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Uppföljning av socialnämndens handlingsplan - miljöplan, 2020-11-03
Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 219
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 156

Dnr 2020-00335 70

Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av revisionsrapporten samt beslutar inkludera "korrekt
lön och arvoden" i socialnämndens internkontrollplan. Socialnämnden skickar
beslutet till kommunstyrelsen för sammanställning av svar till Kalix kommuns
revisorer.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommuns revisorer har genomfört en granskning av tillämpning och intern
kontroll avseende arvodesregler för förtroendevalda. Granskningen har syftat till
att pröva om kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av
arvodesreglementet är ändamålsenligt, samt om kontrollen av tillämpningen är
tillräcklig. I granskningen har de biträtts av sakkunniga från PwC.
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att;
• kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av arvodesregler delvis sker
på ett ändamålsenligt sätt.
• den interna kontrollen inom granskade områden delvis är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
• För att utveckla kontrollfunktionen bör dels kommunstyrelsen se till att
utsedda attestanter ges relevant utbildning för uppdraget, dels kommunstyrelse
och nämnder inkludera "korrekt lön och arvoden" i sina internkontrollplaner.
• För att utveckla befintliga handläggningsrutiner bör kommunstyrelsen se till att
tillämpade arbetssätt och processer dokumenteras och tydliggöras. Syftet med
åtgärden är kvalitetssäkring och ökad effektivitet.
• För att utveckla uppföljning och rapportering bör kommunstyrelsen fatta beslut
om hur tillämpning av gällande regelverk ska följas upp och utvärderas.
Resultatet från utvärderingen redovisas för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Ett samlat svar från styrelsen och nämnderna emotses 2021-01-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Revisionsrapport arvodesregler för förtroendevalda, oktober 2020
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Kalix kommuns revisorer
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 157

Dnr 2020-00259 70

Information - Revisionsrapport avseende direktupphandling
Kalix kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisorer i Kalix kommun har genomfört en granskning av kommunens
upphandlingsverksamhet med fokus på direktupphandling. Granskningen har
syftat till att pröva om kommunens direktupphandlingar genomförs i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens eget regelverk,
samt om kommunen har de riktlinjer som krävs för direktupphandling.
Granskningen tar sin utgångspunkt i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU, samt lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorn, LUF, samt kommunallagen. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från PwC.
Beskrivning av ärendet
Den sammanfattande revisionella bedömning är att:
• kommunen delvis har ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för
direktupphandling.
• direktupphandlingar i huvudsak genomförs i enlighet med gällande regelverk.
• internkontrollen inom upphandlingsområdet delvis är tillräcklig vad gäller
avtals- och köptrohet
I övrigt noteras att det saknas rutiner och riktlinjer för samordning av
upphandling över myndighets-/nämndgränserna. Vidare att genomförda
stickprov i granskningen visar att kommunens delegationsordningar delvis följs
avseende återrapportering av direktupphandlingsbeslut. Utifrån genomförd
granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
• säkerställa att det finns en fullständig kommungemensam avtalsdatabas.
• säkerställa att det finns rutiner och riktlinjer för samordning gällande
förvaltningsgemensamma upphandlingar, oavsett om dessa genomförs som
direktupphandlingar eller som någon annan upphandlingsform.
• säkerställa att det finns ändamålsenliga system för kontinuerlig kontroll och
uppföljning av avtals- och köptrohet.
• pröva behovet av en uppdaterad inköpshandbok.
Jämställdhetsanalys
I offentliga upphandlingar finns begreppet sociala hänsyn (4 kapitlet, 2§) där det
ur ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna vara möjligt att vid en offentlig
upphandling ställa kvalitativa krav genom att främja likabehandling av kvinnor,
män, flickor och pojkar.
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Revisionsrapport direktupphandling, oktober 2020
Protokollsutdrag skickas till
Kalix kommuns revisorer
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 158

Dnr 2020-00298 70

Sammanträdesplan för socialnämnden 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna sammanträdesplanen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Månad

Beredning
kl. 13.00

AU kl. 13.00

JAN

8/1

19/1

FEB

26/1

9/2

24/2

MAR

1/3

11/3

24/3

APR

6/4

15/4

28/4

MAJ

3/5

11/5

21/5
kl. 13:00

JUN
JULI

17/5

2/6

16/6

AUG

16/8

24/8

Utbildnings- och
informationsdag
23/8

SEP

31/8

14/9

28/9

OKT

5/10

14/10

28/10

NOV

9/11

23/11

DEC

SN kl. 09.00

8/12

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
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
Förslag till sammanträdesplan, 2020-12-04
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Samtliga nämnder och styrelser
Johnny Strömbäck
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 159

Dnr 2020-00342 70

Gynnande beslut till särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av gynnande beslut Säbo.
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:
Oktober månad 28
På korttidsenheten vistas:
19 personer (20 platser finns)
Fortfarande oklart gällande betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen.
Prognos för 2020 ca 150 000.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-11
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 160

Dnr 2020-00343 70

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut per den
30 september 2020.
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 2020-07-01-2020-09-30. Redovisningen sker löpande
till Inspektionen för vård och omsorg.
För kvartal 3 2020 rapporteras enligt nedan:
Verksamheter inom
Ej verkställda gynnande Summa total
ÄO = Äldreomsorg
beslut fördelade på
LSS OF= Omsorger om personer män respektive kvinnor
med funktionsnedsättning
Barn och unga ärenden IFO
Män
Kvinnor
Vuxenärenden IFO
Beslut enligt 4 kap 1 § SoL
LSS OF 9 § 9 Boende för vuxna
Summa totalt

16

17

33
33

Ej verkställda beslut
Kommunen är skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader. Det framgår enligt
- 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL),
- 28 f-h §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd.
Individ och familjeomsorgens redovisning från myndighetsutövningen visar att
verksamheten hade totalt 5 ej verkställda gynnande beslut och 0 avbrutna
gynnande beslut som ej verkställts på nytt inom tre månader att rapportera för
kvartal 1 2019.
De beslut som rapporterats avser 3 män/pojkar och 2 kvinnor/flickor. Vilka
insatser som avses och skälen till att besluten inte har verkställt framgår av
tabellen nedan.

Sammanställning
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Kön

Insats

Lagrum

Orsak

Kvinna

Särskilt
boende

4 kap 1
§ SoL

Man

Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet

4
§
4
§
4
§
4
§
4
§

Kvinna

Daglig
verksamhet

4 kap 1
§ Sol

Man

Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet

4
§
4
§
4
§
4
§
4
§
4
§
4
§
4
§
4
§
4
§

Har tackat nej till erbjuden
plats: 2020-03-07, 202004-24, 2020-06-09
2020-06-09 (två
lägenheter).
Har tackat nej till erbjuden
plats: 2020-06-16
Har tackat nej till erbjuden
plats:2020-07-24.
Har tackat nej till erbjuden
plats: 2020-06-30.
Pausat på egen begäran på
grund av Covid-19
Ej påbörjat på grund av
rädsla hos den enskilde för
Covid-19.
Pausad daglig verksamhet
pga. försämrat hälsoläget,
fortsatt pausat den dagliga
verksamheten sedan stängt
pga. Covid.
Pausat på egen begäran
pga. Covid-19
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19.
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19
Pausat på egen begäran
pga. Covid-19.
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19.
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19.
Pausad på egen begäran
pga. Covid-19.
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19.
Dagliga verksamheten
stängd pga. Covid-19.
Den enskilde tackat nej till
erbjuden daglig verksamhet
men vill inte avsluta
insatsen. Tackat nej: 2019-

Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna

Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna

Justerandes sign

kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL

kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL

Utdragsbestyrkande

Datum
för
beslut
202001-21

Datum
för
avbrott

202003-09
202003-12
202003-15
202004-02
202003-11
202002-21

202003-23
202003-30
202003-30
202003-26
202003-30
202003-30
202003-27
202003-30.
202003-30
201906-17
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Make
par

Särskilt
boende

4 kap 1
§ SoL

Man

Behandlingshem

4 kap 1
§ SoL

Kvinna

Särskilt
boende

4 kap 1
§ SoL

Man

Särskilt
boende

4 kap 1
§ SoL

Kvinna

Daglig
verksamhet
Daglig
verksamhet
Föräldrastöd

4
§
4
§
4
§

Man

Särskilt
boende

4 kap 1
§ SoL

Man

Kontaktperson

4 kap 1
§ SoL

Man

Särskilt
boende
Kontaktperson

4
§
4
§

Man
4 Barn

2
syskon

kap 1
SoL
kap 1
SoL
kap 1
SoL

kap 1
SoL
kap 1
SoL

09-25, 2019-10-03, 201910-16, 2019-10-21, 202002-19, 2020-03-11, 202006-29, 2020-07-02, 202008-24.
Saknar ledig bostad. Har
stöd av hemtjänst och maka
i väntan på boendeplats.
Personen har ej kommit på
uppbokade tider. Har fått
information om tänkta
behandlingshem.
Den enskilde har tackat nej
till erbjuden plats 2020-0720.
Den enskilde har tackat nej
till erbjuden plats 2020-0611.
Dagverksamheten stängd på
grund av Covid-19Dagverksamheten stängd på
grund av Covid-19
Föräldrarna har pausat på
grund av pågående
förhandling i rätten.
Avslutat 2020-10-20 pga.
behov av andra insatser.
Saknas ledig lägenhet, har
hemtjänst i väntan på
boendeplats.
Ej fått kontakt med
individen gällande beviljad
insats.
Har tackat nej:
2020-11-06
Svårt att hitta lämpliga
personer som motsvarade
barnens behov. Verkställdes
2020-09-04

202006-02
202004-15
202005-15

202004-29
202005-25
202005-28

202006-08
202006-17
202004-27
202004-17

Jämställdhetsanalys
Rapporteringen har sedan den infördes alltid haft en redovisning av antal män
och kvinnor som rapporterats in till IVO. Vid ansökningar om särskild
boendeplats är det alltid behovet som styr beslutet. Då behovet styr görs ingen
skillnad mellan män och kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 161

Dnr 2020-00330 05

Avrop ramavtal Hälso- och sjukvårdsmaterial SKL
Kommentus
Socialnämndens beslut
Socialnämnden besluta att uppdra till socialchef att underteckna anmälan för
avrop av SKL Kommentus, SKL, ramavtal ”förbruknings- och skyddsmaterial
2018”
Sammanfattning av ärendet
SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,
(fortsättningsvis SKL) är bildat i syfte att vara inköpscentral för kommuner,
landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling
dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter
(UM), dels medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM.
Genom att samordna upphandlingar kan i allmänhet synergieffekter uppnås.
Upphandling av ett samordnat behov leder till större köparkraft med möjlighet
till mer konkurrenskraftiga upphandlingar jämfört med om varje kommun skulle
upphandla sitt behov var för sig.
Att samla upphandlingskompetens i en inköpscentral som aktivt arbetar med
kommunala beställare i avtals- och expertgrupper talar för en god kvalitet i både
upphandling och ramavtal. En samordnad avtalsförvaltning minskar kostnaderna
för både upphandlande myndigheter och utförare.
Socialnämnden har idag ett ramavtal med Länsservice när det kommer till
förbrukningsmaterial men osäkerhet kring vad som kommer att hända med
länsservice, kombinerat med stort behov av förbruknings- och skyddsmaterial i
våra verksamheter i den globala pandemi som vi befinner oss i, gör att
socialförvaltningen behöver säkerställa andra alternativ för leveranser av dessa
produkter.
Jämställdhetsanalys
Behovet av förbruknings- och skyddsmaterial är lika oavsett kön. Vikten att
säkerställa tillgång av förbruknings- och skyddsmaterial dels för att skydda våra
medarbetare men också våra äldre och/eller sköra brukare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 162

Dnr 2020-00372 05

Upphandling familjerådgivning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
- påbörja upphandling av familjerådgivning för perioden 2021-2023
- överlämna uppdrag (fullmakt) för genomförande av upphandling av
familjerådgivning till Haparanda kommun
- tilldelningsbeslut fattas av socialnämndens arbetsutskott efter avslutad
upphandling och uppdra socialchef att skriva under avtal med den leverantör
som inkommit med det mest fördelaktiga anbudet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att erbjuda
familjerådgivning till de som ber om det. Familjerådgivning är till för att hjälpa
par eller enskilda som har svårigheter i familjerelationen och består av ett eller
flera samtal under en period. Syftet är att förbättra relationer och lösa konflikter
inom familjen. Kommunen ska se till att den familjerådgivning de erbjuder har
hög kvalitet, att rådgivarna har tillräcklig kompetens och att det är lätt för alla
medborgare att få tillgång till den inom rimlig tid. För att fortsatt kunna erbjuda
våra medborgare denna tjänst som kommunen är skyldig att tillhandahålla
behöver socialförvaltningen påbörja upphandling för familjerådgivning för
perioden 2021-2023. Kostnaden för familjerådgivning hamnar på ca 350 tkr per
år.
På grund av jävssituation kan Kalix kommuns upphandlare inte genomföra
upphandlingen och därför genomförs upphandlingen tillsammans med
Haparanda kommun. Upphandlingen är en så kallad delad upphandling där
anbud kan lämnas för både Haparanda och Kalix kommun eller bara för ena
uppdraget. Tilldelningen kommer därför att ske på uppdragen var för sig.
Jämställdhetsanalys
Familjerådgivning arbetar med människor i alla samhällsklasser, med olika
bakgrund och skiftande värderingar och problem. Det kan handla om allt från
konflikter i hemmet till barn som far illa. Möjligheten till familjerådgivning är en
viktig del i att få båda kvinnor och män att medverka till bearbetning av
samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer och är en viktig
förebyggande åtgärd som ska underlätta för par att i ett tidigt skede söka hjälp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Protokollsutdrag skickas till
Haparanda kommun
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

2020-12-09

Socialnämnden

§ 163

Dnr 2020-00349 70

Förändring av delegationsordning gällande upphandling av
hem för vård och boende (HVB) och konsulentstödda
familjehem
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ändra delegationsordningen gällande upphandling av
hem för vård och boende (HVB) och konsulentstödda familjehem och ger
områdeschef mandat att i förekommande fall teckna avtal med HVB och
konsulentstödda familjehem. Enhetschef ersätter områdeschef under jourtid.
Sammanfattning av ärendet
Många av de HVB och familjehemsplacering vi gör måste ske snabbt och även
på obekväma arbetstider. I första hand tecknas avtal med konsulentstödda
familjehem och HVB hem barn och vuxna som vi har ramavtal med via SKL
Kommentus (SKL), men i vissa fall behöver andra alternativ ses över.
Familjehemsplaceringar hamnar upphandlingsmässigt inom något som kallas
social omsorg med inkvartering och hamnar inom välfärdstjänster. Det innebär
att vi kan göra direktupphandlingar upp till 2,1 miljoner. Enligt
delegationsordningen kan idag socialchef fatta beslut/teckna avtal upp till
kostnader om 900 000 kr. Nästan alla våra placeringar i konsulentstödda
familjehem överstiger 900 000kr varvid vi behöver se över och säkerställa hur
beslut i dessa ärenden skall hantera.
Beskrivning av ärendet
Många av de HVB och familjehemsplacering vi gör måste ske snabbt och även
på obekväma arbetstider. I första hand tecknas avtal med konsulentstödda
familjehem och HVB hem barn och vuxna som vi har ramavtal med via SKL
Kommentus (SKL), men i vissa fall behöver andra alternativ ses över. En del
som försvårar användandet av det ramavtal som finns tillgängligt via SKL är att
placeringarna kan hamna över hela Sverige, vilket innebär fördyrade kostnader i
samband med bland annat besök och uppföljningar av familjehem. Det vi
tidigare konstaterat är att placeringar långt bort leder till en minskad kontroll av
placeringen och ökade kostnader. När SKL inte kan erbjuda det vi behöver
måste vi göra en direktupphandling. Avtalet i dessa fall reglerar
dygnskostnaden, men osäkerheten ligger i hur länge en placering skall fortgå.
Övervägning av fortsatt placering sker minst var 6:e månad.
Familjehemsplaceringar hamnar upphandlingsmässigt inom något som kallas
social omsorg med inkvartering och hamnar inom välfärdstjänster. Det innebär
att vi kan göra direktupphandlingar upp till 2,1 miljoner. I Socialnämndens
delegationsordning gäller följande:
- Socialchef har rätt att fatta beslut/teckna avtal upp till kostnader
om 900 000 kr.
- Områdeschef har rätt att fatta beslut/teckna avtal upp till kostnader
om 300 000 kr.
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- Om kostnader överstiger ovanstående ligger beslutet på socialnämnd.
Nästan alla våra placeringar i konsulentstödda familjehem överstiger
900 000kr.
En ändring av delegationsordningen innebär att områdeschef alternativt
enhetschef genomför upphandling och skriver avtal med ett familjehem/HVB
hem i de fall som ramavtalet med SKL Kommentus inte kan tillhandahålla
lämpliga alternativ.
Som alternativ till att ändra delegationsordningen är att med kort varsel kalla till
extra arbetsutskott alternativt nämnd för att ta beslut i upphandlingsärendet.
Värt att notera är att dessa ofta brådskande ärenden som sker med kort varsel
på obekväm arbetstid.
För att förtydliga; arbetsutskottets beslut om placering kvarstår och den
föreslagna ändringen avser endast själva upphandlingen av familjehem eller
HVB hem. Det handlar om två separata beslut dels om ett beslut om placering
men också upphandling av ett lämpligt familjehem/HVB hem för individen som
placeras och dessa sker inte alltid vid samma tidpunkt.
I en omvärldsanalys bland övriga kommuner i Norrbotten ser vi att hanteringen
skiljer sig åt, från att alla beslut tas i nämnd till att delegationen ger enhetschef
på berörda områden rätt att underteckna avtal i detta ärende oavsett kostnad.
Några kommuner meddelar att dom har så få placeringar att de inte stött på
detta innan.
Jämställdhetsanalys
Ändringen av delegationsordningen kräver ingen jämställdhetsanalys utan
påverkar kvinnor och män på samma sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 164

Dnr 2020-00270 70

Information - Återrapportering om status för pågående
utredningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapport om status för pågående
utredningar och den reviderade tidplanen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har uppdragit förvaltningen att arbeta med utredningar och
uppdrag. Grundat på covid-19 pandemin så har arbetet legat still från mars till
september. Hösten 2020 läggs en plan att återgå till strategiska frågor och de
uppdrag politiken uppdragit förvaltningen. Nedan är en plan för det arbetet.
Förvaltningen gör bedömningen enligt lagt förslag men med en viss reservation
om pandemins spridning och effekter förvärras i kommunen.
Återrapport status:
Utredning

Datum

Utredning Särskilda

Föredras på socialnämnden arbetsutskott 17/11 2020 och
förslag för beslut till socialnämnden 9/12. ( Beslutades på
au 20/8)

boendeplatser
Utredning
Korttidsboende SoL i
Kalix socialnämnden.

Integrerad i Säbo utredningen
Föredras på socialnämnden arbetsutskott 17/11 2020 och
förslag för beslut till socialnämnden 9/12. ( Beslutades på
au 20/8)

På uppdrag av vice
ordförande.
Jämställt
försörjningsstöd
Uppdrag motverka
ensamhet hos äldre

Föredras på socialnämnden arbetsutskott 8/9 och förslag
för beslut till socialnämnden 22/9 2020. Klart
Projektplan föredras när ny medarbetare
verksamhetsutvecklare är på plats. Oklart vilket datum
hon kan påbörja tjänsten i socialförvaltningen. Väntas
ske hösten 2020. På gång

Motioner
-

Bygg Säbo nu; FiK

-

Klinisk apotekare ; FiK

-

Sittgympa; Liberalerna

-

Utdrag

Föredras på socialnämnden arbetsutskott 8/9 och förslag
för beslut till socialnämnden 22/9 2020. Klart

belastningsregister; M
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Åtgärder budget i
balans
LOV hjälp i hemmet

Mars 2021 ansvar ALA

Fordonssamordnare

Oktober 2020 (redan infört övergripande) ansvar ALA
Klart
Steg 1 ÄO dec 2020
Steg 2 IFO feb 2021
Ansvar: Karin Hanna Marianne

Stöd och
omsorggruppen
Samverkan JUC –

Feb 2021Karin Hanna

arbetsmarknadIntegration
Ersättningsnivå LSS

Dec 2020. Framflyttat till febr 2021

Tröskelprincipen

Feb 2021

Uppgiftsväxling

Dec 2020

Rehabassistenterna
Teamsamverkan Säbo,

Framflyttat till febr 2021

SoL och LSS
Riktlinje boenderådet

Feb 2021

”CM”-barn

Delanalys okt 2020, Analys maj 2021

Schemaläggning,

Delrapport utförd hösten 2020, färdigt 2021

bemanning och
personaltäthet
Nattbemanning Säbo

Delrapport utförd hösten 2020, färdigt 2021

Utred möjligheten till

Avvakta enligt beslut vid beredning hösten 2020

förändring på
personaltätheten med
5% inom Säbo
Tillkommit har regeringens tillskott till socialförvaltningen. Hur detta tillskott
påverkar denna plan får vi återkomma till när mer information framkommer och
beredning hållits.
Norrbotten Kalix
Tillskott som sker i BP21
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Ökning av det generella statsbidraget (UO25 anslag 1:1, 10 miljarder varav
7 miljarder till kommunerna: 10 795 609
Äldreomsorgslyftet (UO09 anslag 4:5) 3 664 229
Äldreomsorgssatsning (UO09 anslag 4:5) 9 105 835
Tillskott som aviserats tidigare för 2021
Generella statsbidrag (UO25 anslag 1:1, 12,5 miljarder permanent 13 494 512
Äldreomsorgslyftet (UO09 anslag 4:5, pengar som presenterades den 12 maj för
2021) 3 651 296
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, 2020-11-16
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 165

Dnr 2020-00324

Information från förvaltningschef och nämndsordförande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar i aktuella frågor.
- Corona pandemin
- Generella statsbidrag
- Äldreomsorgslyftet
- Flyttning till Grytnäs av fyra hemtjänstgrupper
-Anna Drugge områdeschef särskilt boenden informerar om
Verksamhetsplanering med brukarfokus
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