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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 11 december 2019 kl 09:00-15.10.

Beslutande

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

Ersättare
Bertil Sundqvist (S)
Vappu Vuokila Pönkkö (S)
Monica Ljung (M)
Bertil Blomdahl (S)
Birgitta Evling (M)
Lotten Olofsson (S)
Övriga närvarande

Anna-Lena Andersson, socialchef, § 141-148, 152
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare, § 149
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs
Marianne Strömbäck, områdeschef Äldreomsorg, § 134
Karin Bergdahl, områdeschef Stöd & omsorg
Eva-Britt Öhman, områdeschef HSE
Maria Norén, enhetschef § 134
Kristina Henriksson, enhetschef § 134
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, § 140-141, 150-151

Justerare

Kurt-Åke Andersson ( C )

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, 2020-01-03

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ann-Kristin Andersson

Ordförande
Katarina Burman
Justerare
Kurt-Åke Andersson

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

2019-12-11

Socialnämnden

§ 134

Dnr 1958

Information - Resultat från Kolada; Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen. Informationen föranleder inte
till särskilt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Marianne Strömbäck, områdeschef, Maria Norén, enhetschef inom
hemtjänsten, Kristina Henriksson, enhetschef inom särskilt boende
redovisar resultatet från områdena särskilt boende och hemtjänst 2019.
De redovisar hur enheterna arbetar vidare utifrån resultaten i rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
4(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

§ 135

Dnr 2178

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

2019-12-11

Socialnämnden

§ 136

Dnr 2179

Val av justerare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Kurt-Åke Andersson ( C ) att jämte
ordförande justera protokollet.
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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

§ 137

Dnr 2180

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

2019-12-11

Socialnämnden

§ 138

Dnr 2074

Meddelanden och delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen Norrbottens beslut 2019-11-11 om fördelning av
anvisningar år 2020 till kommuner i Norrbottens län. Fastställt
kommuntal för Kalix är 25.
2. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11 § 221 om Övergripande
politiska inriktningsdirektiv för budgetarbetet 2021.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-23 § 207 om Delårsrapport
inklusive målredovisning för kommunen.
4. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2019-11-26 om
resultat av inspektion vid gruppbostad Djuptjärn.
5. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2019-11-19 om
resultat av inspektion vid serviceboende Näsbyvägen 25J.
6. Inbjudan till web-utbildning den 5 februari 2020 om Socialtjänstens
utmaningar.
7. Inbjudan till invigning av Studenten 1 den 23 januari 2020 kl. 11.00.
8. Namngivning av Studenten 1- inbjudan att vara med och namnge
verksamheten, inlämning senast den 14 januari 2020.
9. Information om inställda samrådsmöten med Kommunala
pensionärsrådet och Kommunala Tillgänglighetsrådet i december 2019.
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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

§ 139

Dnr 2075

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av
delegationsbeslut för perioden 2019-10-01--2019-11-30
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut Äldreomsorgen
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning (SoL)
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt
Delegationsbeslut IFO Barn
Delegationsbeslut IFO Vuxen
Delegationsbeslut Flykting
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning (LSS-PA-SFB)
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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

§ 140

Dnr 2019-00189 04

Månadsrapport oktober 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för januarioktober 2019.
Sammanfattning av ärendet

Årsbudget
Kapitalkostnad
Helårsprognos
Avvikelse

429 298
2 160
436 973
-5 515

Resultatkommentar:
Förvaltningens årsprognos är oförändrad från föregående period.
Budgetunderskottet beräknas att vid årsskiftet bli 5,5 mkr.
Politikerkostnaderna förväntas ge ett mindre underskott för året, 0,1
mkr. Förvaltnings-övergripande funktioner beräknas vid årsskiftet lämna
ca 3,4 mkr i överskott. Häri ligger bl.a. av nämndens reserv för
oförutsedda kostnader, men även verksamhetsförändringar i form
avveckling av ledningsfunktion inom integrationens område, samt
sparåtgärder av budgeterade kompetensmedel. Återvinningen av
nedsatta sociala avgifter redovisas här liksom ännu ej fördelad lönepott.
Hälso- och sjukvårdsenhetens prognos pekar mot ett underskott om ca 1
mkr vid årsskiftet. De främsta orsakerna är kostnader på hjälpmedel
som överstiger budget med 0,5 mkr per helår samt efterfrågan på
sjuksköterskor som under semesterperioderna är hög. Konkurrensen om
sköterskor innebär att inhyrd personal behöver anlitas under
sommarperioderna. Inom området finns även personalärenden som gett
en merkostnad om ca 0,25 mkr.
Helårsutfallet för äldreomsorgen som pekar på budget i balans. Statliga
stimulansmedlen för förstärkning av äldreomsorgen, 1,1 mkr, har
erhållits och ingår i prognosen.
Inom individ- och familjeomsorgen förväntas ett underskott om 7
miljoner kronor. Placeringskostnaderna befaras överstiga budget med ca
10,6 mkr vid årsskiftet. IFO har sedan 2018 en stor ökning av
placeringar av barn från familjer med tre eller fler barn, familjer med
stora brister i föräldraförmågan. Vidare ser vi en ökning av placering av
tonårsflickor med omfattande drog- och social problematik. Arbetet att
rekrytera egna familjehem är framgångsrikt. Placering i familjehem ger
bättre vård. Inga konsulter tas in i verksamheten inom vuxen och
bistånd. Det finns fortsatt behov av konsulter inom barn och unga då
personalomsättningen i gruppen fortsätter. Stor restriktivitet med inköp
av varor och tjänster. Minimera resor för uppföljning av placeringar och
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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

övergå till Skypemöten där det är möjligt.
Arbetsmarknadsenheten förväntas lämna ett överskott om ca 1,5 mkr
relaterad till ej tillsatta tjänster samt till ferieverksamheten.
Integrationens område lämnar ett överskott om ca 4 mkr. Överskottet
relaterar till erhållna ersättningar för återsökta kostnader avseende
placeringar under 2018, vilka ej var förväntade att utfalla.
Området för stöd och omsorg om personer med funktionshinder
prognostiserat för helåret ett underskott om ca -0,8 mkr.
Hemtjänst/boendestöd samt den personliga assistansen beräknas för
året visa ett budgetunderskott om 1,9 mkr, vilket delvis kompenseras av
den dagliga verksamhetens överskott.
Socialnämndens åtgärder för en budget i balans:
• En genomlysning av hela socialförvaltningen har genomförts där
samtliga verksamheter har analyserats och genomlysts.
• 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
• En förändring av Matlaget som verkställs på annat kostnadseffektivare
sätt.
• Utarbeta förslag på en organisationsförändring arbetsmarknadsenheten
sammanslagning stöd och omsorg
• Utreda vidare Stöd- och omsorgsgruppen – integreras med övrig
verksamhet bl.a. äldreomsorgenshemtjänst.

Faktorer som kan påverka resultatet
Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens verksamheter.
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2019-12-11

Socialnämnden

• 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.
• Migrationsverkets ställningstagande till återsökningar av faktiska
kostnader samt utbetalningar av schablonersättningar.
• 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
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Månadsrapport oktober 2019
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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2019-12-11

Socialnämnden

§ 141

Dnr 2019-00183 70

Omvärldsbevakning inför budget 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta dokumentet Budgetprocessen 2021 med
tillhörande bilaga inför budgetberedningen 2021.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje planeringsperiod, gör nämnderna en omvärldsbevakning där
man tittar framåt och analyserar till exempel väntade beslut i riksdagen
och hur samhällsutvecklingen påverkar kraven på kommunens service
och tjänster.
Sedan sammanfattar politikerna i nämnden sin prognos och äskanden.
Processen avslutas med beslut i kommunfullmäktige där ramarna för
kommande budget år fastställs.
Beslutsunderlag
Budgetprocessen 2021
Genomlysning av socialnämndens verksamheter – Arbetsgruppens
rapport 2019-05-10
MBL-protokoll § 11 2019-12-06
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomichef
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2019-12-11

Socialnämnden

§ 142

Dnr 2019-00192 70

Åtgärd för budget i balans - Vikariebudget från 6 till 5
veckor inom äldreomsorg och stöd & omsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar:
- Att vikariebudgeten kvarstår på 6 veckor.
- Att den arbetsgivaranvisning som upprättades 2018-10-15 ska följas.
- Att utvärdera och följa upp efterlevnaden av arbetsgivaranvisningen
om ett år.
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 2019-0620 förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med samtliga
åtgärdsförslag förutom personligt ombud och avgifter för
familjerådgivningen. En av åtgärderna för budget i balans var att utreda
en sänkning av vikariebudgeten från 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.
Bakgrund
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 med befintlig
bemanning. Genom samplanering kan användandet av tidsbegränsade
vikariat därigenom minskas i kommande schemaperiod.
I och med att all känd frånvaro ska planeras i schemat är det ett tydligt
krav på ansvariga enhetschefer att, så långt det är möjligt, kräva
framförhållning av sina medarbetare vid planering av semester. I
förlängningen ska alltid övervägas att inte ersätta delar av ordinarie
personals ledighet med en vikarie. Effekten av minskad över- och mertid
samt minskat vikarieintag ska följas varje månad av enhetschef och
områdeschef.
Under 2019 har verksamheterna implementerat arbetsgivaranvisningen.
Att utöver dessa anvisningar utarbeta ytterligare regler och rutiner för
semesteruttag och vikarieanskaffning ser förvaltningen inte som
nödvändigt för närvarande.
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Inom Socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamheter (exkluderat
personlig assistans) har vi en vikariebudget om 23,5 mkr:

Område
Särskilt boende äldreomsorg
Ordinärt boende, äldreomsorg
Nattpatrull
Korttidsenheten Viljan
Boende enligt LSS för vuxna
Boendestöd/hemtjänst Stöd & Omsorg

Tkr
11 870
6 096
673
1 190
2 905
761

För varje årsarbetare finns en vikariebudget beräknad på 30 dagars
frånvaro (semester och övrig betald frånvaro). Modellen baseras bland
annat på att 71% av medarbetarna enligt kollektivavtal har rätt till minst
31 betalda semesterdagar:
50 år och äldre
32 betalda semesterdagar
47%
40-50 år
31 betalda semesterdagar
24%
39 år och yngre
25 betalda semesterdagar
29%
Vikariebudgeten ska förutom semester täcka annan betald
korttidsfrånvaro, som till exempel sjukfrånvaro. Förvaltningen har de
senaste åren haft en ökad sjukfrånvaro. 2018 uppgick kostnaden för
sjukfrånvaro till ca 5,4 mkr inom dessa verksamheter. I snitt innebär det
en sjukfrånvaro om 6,5 dagar per anställd. Fram till andra tertialen 2019
har sjukfrånvaron minskat och om så sker ytterligare kommer behovet
av vikarier att på sikt minska och därmed även förvaltningens kostnader.
Inom Stöd och omsorgs särskilda boende (funktionshinderområdet) har
medarbetare till stor del ensamarbete och verksamheten kan inte i
någon större grad avvara vikarietillsättning vid frånvaro. Redan nu tas
fastställda anvisningar gällande vikarietillsättning i beaktande och
verkställs om möjligt. Detta sker med avvägning av behovet i specifik
verksamhet, var brukares individuella behov. Inom äldreomsorgen
påverkar demografin – allt fler äldre äldre med stora omvårdnadsbehov
kräver i vissa situationer till exempel dubblering av bemanning.
Hemtjänsten inom äldreomsorg är redan en starkt slimmad organisation,
vilket innebär en svårighet att avvara vikarier vid oplanerad frånvaro.
Dock övervägs alltid behovet av vikarie utifrån planeringen det vill säga
bemanningskravet för dagen.
Förslaget i genomlysningen att sänka vikariebudgeten från sex till fem
veckor, det vill säga med 20%, utgör uttryckt i pengar 4,7 mkr. I
realiteten innebär det att, för att hålla budget i balans, vikarier endast
kan tas in under sommarsemesterperioden, all annan frånvaro måste
lösas med befintlig personal. Mot bakgrund av bland annat
sjuktalen, den med åldersstrukturen sammanhängande semester rätten,
att verksamheterna bedriver dygnet-runt-vård och att en allt äldre
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befolkning har större omvårdnadsbehov bedömer förvaltningen
åtgärden/besparingen som svår att infria i dagsläget. Ett fortsatt arbete i
enlighet med arbetsgivaranvisningen, fortsatt fokuserat arbete på att
minska sjukfrånvaro, digitalisering och införande av nya tekniska
hjälpmedel utgör framgångsfaktorer för att minska behovet av vikarier
och därmed frigöra budgetutrymme.
Jämställdhetsanalys
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101,
§ 17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja
jämställdhet i kommunen. För att främja jämställdhet ska planeringen
och genomförandet av insatserna göras utifrån Regeringens
jämställdhetspolitiska mål ”En jämn fördelning av makt och inflytande”
(prop. 2005/06:155). Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika,
men eftersom det inom vård och omsorgssektorn är en högre andel
kvinnor anställda, så påverkar beslutet kvinnor och kvinnors arbetsmiljö i
högre utsträckning.

Beslutsunderlag
Arbetsgivaranvisning i samband med heltidssatsningen och
resursanvändande
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Konsekvensbeskrivning, 2019-11-18
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 143

Dnr 2019-00194 70

Åtgärd för budget i balans - Utveckla samsyn mellan
våra olika professioner
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
- Att godkänna informationen gällande att utveckla samsyn mellan
våra olika professioner.
- Att utvärdera och följa upp hur samsynen har utvecklats inom
förvaltningen om 1 år.
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 2019-0620 förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med samtliga
åtgärdsförslag förutom personligt ombud och avgifter för
familjerådgivningen. En av åtgärderna är att utveckla samsyn mellan
våra olika professioner. Initiera gemensamma arbetsgrupper, träffar,
utarbeta tydliga riktlinjer och beslutsprocesser. Fler professioner
samverkar, särskilt i komplexa ärenden.
Beredning 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.
I genomlysningen framkom vikten och behovet av detta. Förvaltningen
har efter att socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta
med åtgärder budget i balans, arbetat aktivt med att implementera
samsyn i förvaltningen. I 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.
Vi har vidtagit flera åtgärder för att utveckla samsynen i förvaltningen.
Nedan vill förvaltningen redogöra för flera av de aktiviteter som
genomförts och ska genomföras:
-

Justerandes sign

Vi ska stärka och förtydliga målformuleringen
Våra insatser i hela processen ska genomsyras av kvalitet och
kostnadseffektivitet
Vi ska införa riktlinjen teamsamverkan
Vi ska ge individuella insatser på rätt vård och omsorgsnivå
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-

Vi ska komplettera med utbildning när behov föreligger
Vi har haft OpenSpace med samtliga chefer och ledare i
förvaltningen där utvecklingsområden valts ut. Dess ska nu
arbetas vidare med inom respektive område. Arbetet leds av
områdescheferna.

Det är av vikt att mötas i tvärprofessionella konstellationer där vi tar
hjälp av varandra utifrån en gemensam målbild i det faktiska ärendet.
Ledningsgruppens uppdrag är att förmedla en homogen och tydlig bild ut
i linjen, där samsynen är framträdande. Den röda tråden ska tydliggöras
i de processer och arbetssätt vi utövar. När behov föreligger ska vi
initiera och delta i gemensamma arbetsgrupper och träffar. Vid dessa
tillfällen ska målbilden tydliggöras. Vi ska utarbeta och utveckla tydliga
riktlinjer och beslutsprocesser där samsyn ska genomsyra arbetet. Vi ska
fortsätta samverkan, särskilt i komplexa ärenden. ”Ju svårare och mer
komplext ärende, desto bättre ska vi vara”.
Jämställdhetsanalys
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, §
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja
jämställdhet i kommunen.
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika men eftersom vi har
en högre andel kvinnliga anställda så påverkar beslutet kvinnor i högre
utsträckning.
Beslutsunderlag
Riktlinje Teamsamverkan
Ledningsstrategi
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
MBL-protokoll § 11 2019-12-06
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 144

Dnr 2019-00115 103

Motionssvar - träningslägenheter med boendestöd
samt behandlingsinsatser mot missbruk/psykiatri
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- Att avslå motionen om att utreda träningslägenheter och de
ekonomiska konsekvenserna för ett sådant stöd.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Kalix anser att en träningslägenhet skulle vara en resurs
för unga och vuxna personer som på grund av missbruks- psykiska- eller
allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten för att få och
klara av ett eget boende. Dessa som beviljas insatsen om
träningslägenhet har dessutom ofta ett stort behov av stöd och tillsyn.
Centerpartiet föreslår:
-

Att Kalix kommun utreder träningslägenheter med boendestöd
samt behandlingsinsatser mot missbruk/psykiatri
Att Kalix kommun utreder de ekonomiska konsekvenserna för ett
sådant stöd.

Socialnämndens beredning
Socialnämnden ser att träningslägenheter med boendestöd och
behandlingsinsatser till medborgare som har en beroendeproblematik,
och en psykisk problematik, möjliggöra bättre förutsättningar för dem att
nå en bra livskvalitet.
Socialnämnden har redan idag tre lägenheter som vi benämner
utslussningslägenheter och som är liknande träningslägenheter, det vill
säga insatsen och konceptet är redan etablerat. Konceptet går att
fortsättningsvis utveckla och organisera än mer inom befintlig
verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete.
Det händer att dessa lägenheter blir ”blockerade” eller upptagna en
längre tid av även om dessa människor inte längre har behov av den
extra hjälp och det stöd som finns i utslussningslägenheterna. Insatserna
i dess form är förändrade eller avslutade från socialtjänsten. Det är svårt
för dessa människor att få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden i
Kalix. Även om socialnämnden kontinuerligt jobbar med bostadsfrågan
för att bland annat säkerställa den här typen av stöd, så medför
svårigheterna att få tag i bostäder konsekvenserna att vi inte kan
erbjuda utslussnings- eller träningslägenheter i den omfattning
verksamheten, och i slutändan medborgarna behöver. Vi, övriga
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kommunen samt samhället i övrigt behöver fortsatt jobba aktivt med
bostadsfrågan.
Socialnämnden ser att träningslägenheterna ska vara spridda över ett
geografiskt område. Den berörda människan står själva för kostnaden
för den egna lägenheten. Behandlingsinsatser och stöd och hjälp ges av
bland annat öppenvården inom socialnämnden samt samverkan med
Regionen.
Socialnämnden har genomgått en genomlysning och följer upp,
analysera ekonomi och verksamheten samt vidtar nödvändiga åtgärder
för en budget i balans. Socialnämnden ser inga möjligheter till den
verksamhetsutökning som motionens innehåll avser med anledning av
den ansträngda ekonomin och det redan pågående arbetet med
effektiviseringar för att nå en budget i balans.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2019-11-13
Motion från Centerpartiet
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 145

Dnr 2019-00173 103

Motionssvar - LOV i begränsad omfattning och tid
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- Att avslå motionen gällande införande av lagen om Valfrihetssystem
(LOV).
Reservation
Linus Häggström (M), Irma Spårman (M), Kurt-Åke Andersson ( C ),
Marianne Sundvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall av
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har 2018-11-19 skrivit en motion rörande införande av
lagen om valfrihetssystem (LOV) i Kalix kommun.
”För Centerpartiet Kalix är det av yttersta vikt att medborgarna äger den
enskilda rätten att kunna välja och göra ett aktivt kundval bland annat
gällande hemtjänst. Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes just för
att stimulera kommuner och landsting att införa kundval. Centerpartiet
Kalix önskar följa lagens intention föreslår på förekommen anledning ett
kommunalt införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i någon eller
några av kommunens hemtjänstgrupper. Ett viktigt krav på utövaren är
att garantera en kompetent personal som genomgått en relevant
utbildning för sina arbetsuppgifter samt i övrigt följa de av kommunen
fastställda kravspecifikationer. Krav på uppföljning och utvärdering i ett
efterföljande förlopp är obligatoriskt.
Centerpartiet Kalix föreslår därmed:
-

Att kommunen med stöd av ovanstående text genomför lagen om
valfrihetssystem (LOV) i begränsad omfattning och tid.
Att utövaren följer de fastställda kravspecifikationer som
kommunen antagit.
Att utövaren tillsammans med kommunen genomför en
utvärdering och uppföljning av antaget beslut.”

Socialnämndens beredning
Socialnämnden utredde 2013 möjligheten till att införa lagen om
valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen samt beredde ärendet
utifrån motioner 2017 diarienummer 2017-00536 70 och 2018
diarienummer 2018-00025 inom området. Socialnämnden ser inte att
förutsättningarna som fanns i de tidigare utredningarna, som ledde till
avslag i kommunfullmäktige, har ändrat sig i någon större omfattning
förutom en mycket ansträngd ekonomi. Socialnämnden har genomgått
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en genomlysning våren 2019 av förvaltningens samtliga verksamheter.
Socialnämnden arbetar nu med åtgärder budget i balans. Vi ser därav
det inte aktuellt att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) enligt
hänvisad ovanstående text som beskrivs i motionen.
I genomlysningen har socialnämnden beslutat att förvaltningen ska
arbeta vidare med att utarbeta beslutsunderlag som beskriver om hjälp i
hemmet; som städning, handling och tvätt kan tillgodoses på annat sätt
om inga andra vårdbehov föreligger. Där ska det framgå hur det kan
utföras, finns listade godkända företag på orten? Kan RUT-avdrag bli
billigare än dagens hemtjänsttaxa? Finns det goda exempel och
omvärldsbevakning, utröna vilka beslut som föreslås fattas. Här kan en
variant av lagen om valfrihetssystem (LOV) vara aktuell, om den visar
sig vara kostnadseffektivare i förhållande till att bedriva det i egen regi,
men beslut om utredning enligt detta ligger redan i och med
genomlysningsarbetet.
Idag saknar socialförvaltningen personella och organisatoriska samt
ekonomiska förutsättningar för att införa LOV med de krav som ställs vid
införandet och de uppgifter som åläggs socialförvaltningen i samband
med införande. Nämnden anser att vi på grund av en ansträngd ekonomi
inte kan införa LOV som genererar merkostnader, samt hänvisar till
tidigare motionssvar och utredningar som är gjorda på området då dessa
alltjämt gäller då förutsättningarna och grunderna i dessa utredningar
inte bedöms ha förändrats.
Jämställdhetsanalys
Heltidsprojektet (AAG) avslutades nyligen och Kalix kommun ligger bra
till i förhållande till riket när det kommer till antalet heltidsanställda. I
SOU 2008:05:266f anges det att tydligare krav ställs på flexibilitet och
anpassning när verksamheter ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Vid
beslut om att införa LOV och därmed konkurrera med privata utförare
kan det komma att behöva ses över huruvida kommunen kan erbjuda
heltid som norm. Det är främst unga, kvinnor och utrikesfödda som i så
fall drabbas av ofrivilliga deltider. Heltidssatsningen är en satsning för
jämställdhet och Kalix kommun arbetar aktivt för att kommunen ska
vara en jämställd kommun där kvinnor/män och flickor/pojkar ska ha
samma förutsättningar.
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Förslag till beslut under överläggningarna
Socialnämndens arbetsutskott har den 20 november 2019 § 410
föreslagit socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
gällande införande av lagen om Valfrihetssystem (LOV).
Linus Häggström (M) föreslår socialnämnden att besluta att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen gällande införande av lagen om
Valfrihetssystem (LOV).
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag.
Ajournering
Ajournering begärd kl. 13.15-13.20.
Beslutsunderlag
Motioner 2017 samt 2018
LOV utredning 2013
Genomlysning av socialnämndens verksamheter, 2019-05-10
Socialnämndens beslut gällande genomlysningen, 2019-05-17,
2019-06-20
Yttrande, 2019-11-28
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 146

Dnr 2019-00196 70

Återrapportering nämndsdialoger
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndsdialoger
2019 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.
Aktiviteter under 2019
Socialnämnden har under 2019


Genomfört möten med Kommunala pensionärsrådet samt
Kommunala handikapprådet vid fyra tillfällen vardera under
året.



Deltagit på anhörigträffar vid samtliga särskilda boenden inom
äldreomsorgen.



Aktivt deltagit i möten med pensionärsorganisationer.



Deltagit i möten med intresseföreningar/organisationer



Utvecklat samarbete med lokala företag inom e-hälsoområdet
vid skapandet av visningsmiljö.



Socialnämnden finns representerad i politisk
samverkansberedning och socialberedning för länet.



Deltagit vid tillgänglighetsdagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-27
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 147

Dnr 2019-00184 751

Uppföljning landsbygdsprogrammet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta den utförda uppföljningen av
Landsbygdsprogrammet 2019 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 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-27
Uppföljning av landsbygdsprogrammet, 2019-11-12
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Utvecklingsutskottet
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§ 148

Dnr 2019-00020

Gynnande beslut till särskilt boende 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
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:
November månad 27
På korttidsenheten vistas:
20 personer (20 platser finns)
Fortfarande oklart gällande betalningsansvar/sanktionsavgift till
Regionen. Prognos för 2019 ca 150 000.
Beslutsunderlag
Redovisning, 2019-12-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
26(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-11

Socialnämnden

§ 149

Dnr 2019-00080 70

Redovisning av ej verkställda beslut 2019 kvartal 3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut
per den 30 september 2019.
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 190701-190930. Redovisningen har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.
För kvartal 3 2019 rapporteras enligt nedan:
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg

ÄO permanent bostad
Summa total:

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på
män respektive
kvinnor
Män
7
7

Kvinnor
18
18

Summa
total

25
25

Jämställdhetsanalys
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101,
§ 17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja
jämställdhet i kommunen. 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 inga skillnader
mellan män och kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-06
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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§ 150

Dnr 2019-00175 70

Riktlinjer för direktupphandlingar socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för direktupphandlingar
för socialnämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, målnummer 122-18,
fastställt att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har
en egen budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande
myndighet.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande
myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar.
Direktupphandlingar avser inköp av varor, tjänster eller entreprenader
som inte överstiger direktupphandlingsgränsen, avrundat 587 000
kronor, för aktuellt räkenskapsår.
Socialnämnden saknar idag riktlinjer för direktupphandlingar.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för direktupphandlingar för socialnämnden
Tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 151

Dnr 2019-00197 70

Förändring av delegationsordningen punkt A15
Upphandling utav ramavtal, leasingavtal, varor och
tjänster
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
- Att godkänna förslag till ändringar av delegationsordningen
paragraf A15, vilket innebär att paragrafen får följande lydelse:
A15 Upphandling utav ramavtal, leasingavtal, varor och tjänster
Över 1,5 direktupphandlingsbelopp – Socialnämndens arbetsutskott
Max 1,5 x direktupphandlingsbelopp - Förvaltningschef
Max 0,5 x direktupphandlingsbelopp - Områdeschef
Max 0,2 x direktupphandlingsbelopp - Enhetschef
Reservation
Linus Häggström (M), Irma Spårman (M), Kurt-Åke Andersson ( C ) och
Marianne Sundvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt nedan.
”Återremissyrkande av ärendet. Motivering: Bredare utredning av
ärendet.
- Har vi rimliga summor?
- Vad har andra förvaltningar?
- Är det rimligt?”
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens delegationsordning punkt A15 har idag lydelsen:
A15

Upphandling utav ramavtal, leasingavtal,
varor och tjänster

Lagen om offentlig
upphandling LOU

Över 10 basbelopp
Max 10 basbelopp
Max 4 basbelopp
Max 2 basbelopp

Upphandlingar, inkl
fastställande av
förfrågningsunderlag, som
löper över flera år eller
beräknas överskrida 10
basbelopp beslutas av
utskott.

- Utskott
- Förvaltningschef
- Områdeschef
- Enhetschef

För att anpassa socialnämndens delegationsordning till de regler och
belopp som styr när direktupphandling kan användas föreslår
förvaltningsekonomen att delegationsordningens punkt A15 förändras.
Förslaget innebär att beloppen för respektive delegat kopplas till
gränsvärdet för direktupphandling istället för till basbelopp. Enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU) får direktupphandling användas för
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upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader om avtalets värde
inte överstiger den i lagen fastställda beloppsgränsen. Från och med
januari 2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 kronor.
Kontraktsvärdet handlar om den upphandlande myndighetens samlade
inköpsbehov av en viss kategori vara, tjänst eller byggentreprenad under
ett räkenskapsår. Kontraktsvärdet är det totala beloppet som avses, det
vill säga inklusive eventuella förlängningsklausuler, optioner och
liknande.
Punkt A15 ”Upphandling utav ramavtal, leasingavtal, varor och tjänster”
i ny lydelse skulle bli enligt följande:
Över 1,5 direktupphandlingsbelopp – Socialnämndens arbetsutskott
Max 1,5 x direktupphandlingsbelopp - Förvaltningschef
Max 0,5 x direktupphandlingsbelopp - Områdeschef
Max 0,2 x direktupphandlingsbelopp – Enhetschef
Ajournering
Ajournering begärd kl. 14.00-14.10.
Förslag till beslut under överläggningarna
Socialnämndens arbetsutskott har den 20 november 2019 § 416
föreslagit socialnämnden besluta att godkänna förslag till ändringar av
delegationsordningen paragraf A15, vilket innebär att paragrafen får
följande lydelse:
A15 Upphandling utav ramavtal, leasingavtal, varor och tjänster
Över 1,5 direktupphandlingsbelopp - Socialnämndens arbetsutskott
Max 1,5 x direktupphandlingsbelopp - Förvaltningschef
Max 0,5 x direktupphandlingsbelopp - Områdeschef
Max 0,2 x direktupphandlingsbelopp – Enhetschef
Linus Häggström (M) yrkar på återremiss av ärendet till förmån för eget
förslag enligt nedan:
”Återremissyrkande av ärendet. Motivering: Bredare utredning av
ärendet.
- Har vi rimliga summor?
- Vad har andra förvaltningar?
- Är det rimligt?”
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 152

Dnr 2019-00198 70

Åldersvänlig kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att inte
ansöka om att bli antagen som en åldersvänlig kommun.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från Tommy Nilsson, Ks ordförande, samt Jan-Erik Nilsson,
Ks vice ordförande att kommundirektören får i uppdrag att utreda om
Kalix kommun ska ansöka till WHO om att bli antagen som en
åldersvänlig kommun. Utredningen ska visa på vilka åtaganden, samt
ekonomiska insatser som krävs för att medverka i WHOs åldersvänliga
kommuner, men även vilka positiva effekter det kan få att medverka.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast februari 2020.
Inför beslut om ansökan eller inte ombeds socialnämnden lämna ett
yttrande.
Socialnämndens beredning
Bakgrundsinformation och fakta:
WHO och åldersvänliga städer
Det globala nätverket WHO Global Network for Age-friendly Cities and
Communities engagerar över 830 orter i fler än 40 länder, enligt vad
som framgår av WHO. Städerna/orterna arbetar med att förbättra fysisk
och social miljö för att bli bättre platser att åldras i. Angreppsätten är att
verka mot ålderism, underlätta autonomi och stödja ett hälsosamt
åldrande på alla nivåer. Begreppet age-friendly översätts i svenska
dokument med åldersvänlig.
Strategiska mål inom Age-friendly cities
WHO:s strategiska mål med åldersvänliga städer är att aktörer från olika
sektorer, inklusive representanter för äldre i städer, och samhällen
gemensamt arbetar för att ta ansvar för att öka hälsa och välmående i
Europa. Åldersvänliga städer syftar till att åstadkomma stödjande miljöer
så att äldre människor kan åldras mer aktivt och hälsosamt i olika roller,
även som volontärer och arbetsföra.
Ramverket och nätverket syftar till att inspirera, stödja, koppla ihop och
hjälpa aktörer att ta vidare steg i utvecklandet av åldersvänliga städer,
att utveckla åldersvänlig kommunal service, fysisk och social miljö. Målet
med åldersvänliga städer är just att planera och genomföra åtgärder för
att städer ska bli mer åldersvänliga, inkluderande och tillgängliga i vilket
arbetet kan ske på olika sätt.
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Åldersvänliga städer i norden
I en publikation från Nordens välfärdscenter har erfarenheter samlats
från nordiska anslutna städer. Från Sverige är bland annat Stockholm
och Göteborg med. Vid planering i städerna är i publikationen ”En bättre
plats att åldras på – Arbete för åldersvänliga städer i Norden”, Ann
Jönsson 2018, Nordens välfärdscenter, några av utgångspunkterna att
prata med äldre och använda ”åldersglasögon”. En prognos visar att år
2040 kommer 8,6 procent av nordens befolkning vara över 80 år. Det
framgår också att äldre är en heterogen grupp och 40 år eller nästan två
generationer kan skilja mellan en 65-åring och en 105 åring.
För gott åldrande anses följande fyra faktorer ha särskild betydelse:





Fysisk aktivitet
Bra matvanor
Social gemenskap
Meningsfullhet

Exempel ges på utveckling runt samarbeten, integrering av äldre i
stadens utveckling eller särskilda fokus på geografiska områden. I
planering och utformning av städerna inkluderas det som rör äldres
trygghet och möjlighet att kunna bo kvar hemma hela livet eller olika
satsningar för ökad friskvård och fysisk aktivitet.
Fokusområden inom Age-friendly cities
I anslutna städers dialog med äldre har följande åtta viktiga områden
pekats ut som viktiga för att skapa åldersvänliga miljöer:









Utomhusmiljöer och bebyggelse
Bostäder
Transporter
Respekt och social inkludering
Socialt deltagande
Delaktighet i samhälle och arbetsliv
Kommunikation och information
Samhällsstöd och hälsovård

Ansökan Age-friendly cities
Vid intresse om att delta ingår att fylla i en ansökan och en
kontaktperson ska utses. Till ansökan bifogas brev från stadens
borgmästare om åtagandet. Åtaganden och samverkan med äldre och
övriga parter ska beskrivas, liksom att berätta vad som motiverar staden
att ingå i nätverket samt hur man förväntas bidra till nätverket.
Stadens planer och arbete kommer synliggöras på nätverkets webbsida
och syftar till nätverkande mellan olika städer och utbyte av
erfarenheter.
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Följande ska förberedas i samband med ansökan.
1. Upprätta mekanismer för att involvera äldre i hela den åldersvänliga
staden och samhällscykeln. Det uppmuntras också att städerna bygger
partnerskap med regering och civilsamhället inklusive
frivilligorganisationer och akademiska institutioner.
2. Utveckling av en grundläggande bedömning av stadens
åldersvänlighet. I denna ska ingå samtliga, av nätverket ovan
identifierade åtta områden.
3. Utveckling av en treårig stadsövergripande plan som baseras på
resultaten av den grundläggande bedömningen. Planen förväntas länkas
till andra kommunala instrument med kärnuppdrag för att samtliga
avdelningar/förvaltningar att bli åldersvänliga.
4. Identifiering av indikatorer för att följa framstegen mot den beslutade
planen.
Äldreplan
Socialnämnden har tagit fram en äldreplan som fastställdes av
Kommunfullmäktige i juni 2019. Äldreplanen ska i sin helhet användas i
det dagliga arbetet i äldreomsorgen och är ett styrande dokument för
den kommunala verksamheten som berör området. Kalix kommun har
som ambition att vara ett åldersvänligt samhälle.
I Kalix ska äldre kunna vara delaktiga i sociala, ekonomiska, själsliga,
kulturella och medborgerliga frågor. Äldre ska kunna lita på att det finns
en god omsorg när det behövs. Uppgiften för Kalix kommun och andra
aktörer blir att skapa förutsättningar för detta.
I Kalix kommun utgör personer över 65 år nästan 30 procent av
befolkningen och andelen över 80 år ökar. Äldreomsorg berör oss alla
oavsett ålder, för många är det en stor och viktig del av vardagslivet.
Detta gäller för både dem som själva behöver vård- och omsorg och för
alla anhöriga. Det är under det sista levnadsåret som personer behöver
mest vård och omsorg. Vi vet 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.
Äldreplanen ska fungera som ett viktigt styrdokument för äldreomsorgen
i kommunen. Grunden för Äldreplanen är socialnämndens politiska mål
och riktlinjer, samt andra styrdokument som antagits av
kommunfullmäktige och gällande lagar och förordningar.
I praktiken pågår olika former av samverkan och insatser mellan Kalix
kommun, äldre medborgare och andra aktörer för att utveckla Kalix mot
jämlika livsvillkor.
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Socialnämnden beredning av yttrandet:
Socialnämnden anser att det är mycket viktigt för ett samhälle att alla
medborgare kan vara delaktig, självständighet, medbestämmande och
känna sig inkluderande. Att verka för ett åldersvänligt samhälle gynnar
alla medborgare. Idag vet vi att det blir fler och fler äldre i samhället.
Äldre medborgare är för socialnämnden en viktig målgrupp. Alla åtta
fokusområden som pekas ut och ska finnas med i arbetet åldersvänlig
stad gynnar äldre och socialnämnden.
Ju längre äldre, och även människor med funktionsvariationer, klarar sig
självständigt och att vidmakthålla egenmakt desto bättre är det för alla.
Förebyggande insatser anser socialnämnden som en nödvändighet. Detta
omnämns i Äldreplanen och vi har genom projektet Visningsrummet
satsat på inkluderande aktiviteter såsom rörelseträning i samverkan med
pensionärsorganisationer, Digicafe, utbildning i internetbanking i
samverkan med Swedbank och 1177 med fokus på att minska den
digitala klyftan och ge äldre kunskap inom området.
Socialnämnden har i dagsläget inga möjligheter bistå med finansiella
eller personella resurser gällande ansökan och arbetet med åldersvänlig
kommun enligt vad som förpliktigar om vi går in med en ansökan och får
den beviljad.
Socialnämnden vill betona att vi ser positivt på frågan och anser därför
att om den ansträngda ekonomin för kommunen vänder och/eller
ekonomiska resurser kan frigöras i framtiden kan kommunen ånyo
utreda en eventuell ny ansökan.
Socialnämnden anser att det är av vikt att samtliga nämnder ska främja
och fortsätta arbeta med ett åldersvänligt samhälle som är antaget i
Äldreplanen.
Jämställdhetsanalys.
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, §
17 beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja
jämställdhet i kommunen. För att främja jämställdhet ska planeringen
och genomförandet av insatserna göras utifrån Regeringens
jämställdhetspolitiska mål ”En jämn fördelning av makt och inflytande”
(prop. 2005/06:155). Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika,
men eftersom kvinnor lever längre och vi har fler äldre som är kvinnor
därför påverkar beslutet kvinnor högre utsträckning.
Beslutsunderlag
Äldreplan
En bättre plats att åldras på Arbete för åldersvänliga städer i Norden.
Yttrande, 2019-11-19
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 153

Dnr 2076

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av de lämnade informationerna.
Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson och Katarina Burman informerar i aktuella
ärenden.
- Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-25 § 224 Vision 2030 och
målområden 2020
- Bilaga 1 Vision 2030 och målområden 2020 med tidplan för processen
- Personalpolitiskt program – en uppföljning kommer att ske vid
socialnämnden den 26 februari 2020
- Malin Åberg, trygghetssamordnare bjuds in till socialnämnden den 26
februari 2020
- Representant för Kvinnojouren bjuds in till socialnämnden den 26
februari 2020
- Information om anhörigträffar 2020
- Arbetet med utanförskap, drogprevention och mansrollen – förslag att
bjuda in föreläsare om dessa teman
- Film ”Kära pappa” visas för nämnden
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