
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?;3a4)
A^

KALIX KOBIMUN

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande

Sammanträdesdatum
2018-04-18

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 18 april 2018 kl 09:00 - 16. 15.

Ledamöter

Maud Lundbäck (S), Ordförande
Katarina Burman (V), l:e vice ordförande
Johan Söderholm (S)
Ritva Persson (S) ers Astrid Karbin to m § 61
Maria Nilsson (MP) ers Astrid Karbin frö m § 62
Carina Strand (V) ers Lennarth Nyman (S)
Anette Wernersson (S)
Karl-Erik Nordmark (MP)
Petra Sandberg (M)
Hanne Tarkkonen (M)
Irma Spårman (M)
Valter Lindh (C)

Ersättare

Carina Strand (V)
Ritva Persson (S)
Maria Nilsson (MP)

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef, § 46-47, 50, 53, 56-57, 62, 64
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, § 47-48, 64
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare, § 49
Linda Sandelid, enhetschef, § 51-52
Karin Bergdahl, områdeschef
Marianne Strömbäck, områdeschef
Mikael Jansson, enhetschef, § 58-60
Eva Landin, MAS, § 54-55

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Valter Lindh ( C )

Socialförvaltningen, 2 -OSrÖ3

h

An - rist' dersson
Paragrafer §§ 40-64

Ordförande

Justera

Organ

Sammanträdesdatum

Maud Lun ack

Val er Lindh

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

Socialnämnden

2018-04-18

Datum dä anslaget sätts upp 2018-05-03

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Datum dä anslaget tas ned 2018-05-25

Underskrift
Ann-Kristin Andersson

oU-V^

Justeran e n
.
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(34)

Sammanträdesdatum

2018-04-18

KAIJX KOMMUN

Socialnämnden

Ärendelista

§ 40 Dnr 273
Information.........................................................................................................^

§41 Dnr 217
Upprop................................................................................................................ 5

§42 Dnr 218
Val av justerare................................................................................................... 6

§43 Dnr 219
Fastställande av ärendelista ...............................................................................7

§ 44 Dnr 220
Meddelanden och delgivningar........................................................................... 8

§ 45 Dnr 221
Redovisning av delegationsbeslut....................................................................... 9

§46 Dnr 2018-00003 70
Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i
Norrbottens län, en del av digitaliseringen........................................................ 10

§47 Dnr 2018-00006
Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018......................................................... 12

§48 Dnr 2018-00008
Tillägg i delegationsordningen - riktlinjer för debiterings- och
kravhantering.................................................................................................... 14

§49 Dnr 2018-00053
Ändring av delegationsordningen - umgängesbegräsning samt
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU................................................... 17

§50 Dnr 2018-00049 70
Rutin vid anmälan om jäv........................................ ......................................... 19

§51 Dnr 2018-00047 70
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade med utgångspunkt i
Individens behov i centrum, IBIC....................................................................... 20

§52 Dnr 168
Färdtjänststatistik 2015-2017............................................................................ 22

§53 Dnr 2018-00041 70
Gynnande beslut särskilt boende...................................................................... 23

§54 Dnr 2018-00040
Patientsäkerhetsberättelse för 2017.................................................................. 24

§55 Dnr 2018-00027
Revidering av demensrutin ............................................................................... 25

§56 Dnr 2018-00050 70
Förstudie avseende boendeformer och utskrivningsklara patienter

januari 2018...................................................................................................... 26
57/ Dnr 253

/
Juster des n

-- L .
Utdragsbestyrkande



Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(34)
Sammanträdesdatum

2018-04-18

KAUX KOBIMUN

Socialnämnden

Återkoppling från Arbetsmiljöverkets tillsyn Äldreomsorgen .............................. 27
§ 58 Dnr 256

Arbetsmarknadsenhetens resultat 2017............................................................ 28

§59 Dnr 2018-00018
Samarbetsavtal DUA........................................................................................ 29

§ 60 Dnr 257
Information om ensamkommande barn, EKB.................................................. . 30

§61 Dnr 258
Checklista för jämställda beslut......................................................................... 31

§62 Dnr 2018-00060
Information om dataskyddsförordningen (GDPR).............................................. 32

§ 63 Dnr 229
Information från nämndsordförande och förvaltningschef.................................. 33

§64 Dnr 2018-00045 041
Socialnämndens konsekvensbeskrivning med anledning av
preliminärt tilldelad budgetram 2019................................................................. 34

Justera es gn Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4(34)

^A

KALIX KOBMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 40 Dnr 273

Information

Socialnämndens beslut

Informationerna föranleder inga beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kl. 09. 00-10. 00: Daniel Ahlqvist, e-Samordnare från Norrbottens e-
nämnd informerar om verksamheten.

Kl. 10. 00-10. 15: Lars Bergström, projektledare från Hela Sverige ska
leva informerar om inventering av bostäder i Kalix kommun

Kl. 10. 30-10.50: Berättelse om vägen till extra tjänst av Andreas
Andersson.

Kl. 10. 50-11. 15: Information av Karin Bergdahl, områdeschef Stöd och
omsorg om Dragets verksamhet samt målbeskrivning.

Justeran si Utdragsbestyrkande
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§41 Dnr 217

Upprop

Socialnämndens beslut

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.

/'

Justera, es Utdragsbestyrkande
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§ 42 Dnr 218

Val av justerare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar utse Valter Lindh ( C ) att jämte ordförande
justera protokollet.

Juster es Utdragsbestyrkande
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§43

Fastställande av ärendelista

Dnr 219

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna ärendelistan för dagens
sammanträde.

Justera es Utdragsbestyrkande
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§44 Dnr 220

Meddelanden och delgivningar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.

Sammanfattning av ärendet
l. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 12 mars 2018 §
19 beslut om tillsvidareanställning av socialchef Anna-Lena Andersson.

2. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 12 mars 2018 §
24 mänadsrapport 2018 med uppmaning att socialnämnden ska till
kommande arbets- och personalutskott den 9 april 2018 redovisa
åtgärder för en budget i balans.

3. Cirkulär 18:14 från Sveriges Kommuner och Landsting angående
socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor

4. Protokoll från kommunens handikappråd den 14 februari 2018

5. Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för barn och unga med
psykisk ohälsa

6. Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för ökad bemanning inom
äldreomsorgen

7. Rekvisition statsbidrag sommarlovsaktiviteter

8. Rekvisition av stimulansmedel bemanning sociala barn- och
ungdomsvården

Justeran sig Utdragsbestyrkande
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§45 Dnr 221

Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för
perioden 2018-03-01--2018-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut för perioden 2018-03-01-2018-03-31 har redovisats
för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut barn och unga
Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut funktionshindrade SoL
Delegationsbeslut faderskap
Delegationsbeslut familjerätt
Delegationsbeslut flyktingmottagning
Delegationsbeslut LSS
Delegationsbeslut vuxen
Delegationsbeslut äldreomsorg

Justerandes/ i^n

-L
Utdragsbestyrkande
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§46 Dnr 2018-00003 70

Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom
socialtjänsten i Norrbottens län, en del av
digitaliseringen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta strategin som ett led i att nå både
nationella mal och skapa förutsättningar för utvecklandet av
välfärdsteknik inom socialtjänsten i Kalix och Norrbotten. Nämnden
skickar ärendet till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
I april 2016 enades Regeringen och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) om att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda
digitalisering för att främja en jämlik hälsa och välfärd som led i att ta
tillvara och stärka individens egna resurser för ökad självständighet och
delaktighet i samhällslivet.
För att nå målet krävs en verksamhetsutveckling utifrån individens och
personalens behov där nyttan av digitalisering blir synlig. När
digitalisering används pä rätt sätt blir värden säkrare och av högre
kvalité. Digitalisering bidrar till att vården blir effektiverare, tillgängligare
och skapar förutsättningar för patientens/brukarens möjlighet till
delaktighet, insyn och inflytande.
Övergripande mål och syfte för den gemensamma strategin inom
socialtjänsten 2018-2023
Den demografiska utvecklingen i samhället innebär en stor utmaning för
vård och omsorg. För att möta utmaningarna och säkra tillgången till
vård och omsorg krävs en ökad digitalisering. När det är möjligt och
relevant ska digitala tjänster i den offentliga sektorn vara ett alternativ.
Alla medborgare har inte tillgång till internet eller digitala tjänster vilket
gör att det ska finnas alternativ för att alla medborgare ska få likvärdig
service och tjänster utifrån sina förutsättningar.
Norrbottens e-nämnd möjliggör en formaliserad samverkan inom
digitalisering. Samverkan mellan Norrbottens kommuner och Norrbottens
e-nämnd är en möjlighet för länets kommuner att tillsammans driva
gemensamma initiativ. Norrbottens kommuner och Norrbottens e-nämnd
skapar möjligheter att gemensamt utföra
utredningar istället för att varje kommun gör egna utredningar, därmed
blir mer effektivt och minskar kommunernas kostnader. Samordning och
konsolidering av IT-system är ett sätt att ge kommuner möjligheter till
samverkan kring process och metodutveckling. Det leder även till
möjligheter att sänka kostnaderna med gemensamma upphandlingar och
gör det möjligt att nyttja befintlig kompetens i kommunerna.

Ju; äe Ig n Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Den formaliserade gemensamma strategin av införandet av
välfärdsteknik inom Socialtjänsten i Norrbotten skall genomsyra hela
arbetet för att pä bästa sätt tillvarata länets gemensamma resurser och
på ett samordnat sätt möta marknaden som en part. Syftet med
formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för att:
. minska kostnader för initiativ som kan ske gemensamt
. säkra kompetensförsörjning
. att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
. att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och

digitalisering
. implementera intentionerna i den nationella strategin för

e-samhället

Infrastruktur och kommunikation

Kommunikation och tillgäng till internet är viktigt och viktiga
samhällstjänster blir i allt högre utsträckning tillgängliga pä internet. När
även grundläggande välfärdstjänster sä som trygghetslarm,
trygghetskameror, tillsynsbesök, läkarbesök via video blir ett allt mer
naturligt val så måste infrastrukturen och kommunikationen säkras och
samordnas.

Ett av målen som anges i strategin är att ha tillgång till en robust
infrastruktur sä att ett mobilt arbetssätt är säkrad vid behov hos brukare
och patienter. Syftet är att med utbyggnad av bredband säkra åtkomsten
till en stabil internetätkomst och skapa förutsättningar för digitalisering
som ska gynna bäde brukare och personal. Genom Kalix kommuns
"Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020" finns stöd
för utvecklandet av bredband och infrastruktur. Strategin för bredband
anger även att utveckling ska bidra till utvecklandet av e-hälsa och
digitala tjänster inom bland annat socialförvaltningen.

Enligt socialnämndens reglemente är socialnämnden ansvarig för att
bland annat utveckla informationssystem, IT och kommunikation varpå
strategin gällande införandet av välfärdsteknik är i linje med
socialnämndens ansvarsområde.

Genom att anta strategin fullföljer socialnämnden sitt ansvar och arbetar
aktivt med SKLs och Regeringens vision om att Sverige 2025 ska vara
bäst i världen på att använda digitalisering.

Beslutsunderlag
Nationella målet, strategin för bredband och strategin gällande införande
av välfärdsteknik

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Norrbottens kommuner
Socialförvaltningens ledningsgrupp

.
Utdragsbestvrkande
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Socialnämnden

§47 Dnr 2018-00006

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för mars 2018 och
uppmanar förvaltningen till fortsatt arbete för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Årsbudget
Kapitalkostnad
Helärsprognos
Avvikelse

409 934
2 374

412 308
fi

Resultatkommentar:

Socialnämndens ambition är en budget i balans. Placeringskostnaderna
för barn och unga är det stora orosmolnet då nivån årets första månader
varit ovanligt hög. Försörjningsstödet prognostiseras vara i balans.
Integrationens verksamhet bedöms hålla sig inom sin finansiering. Inom
äldreomsorgen pekar periodresultatet på att kostnaderna för
sjukfrånvaron minskat i jämförelse med föregående års första kvartal,
framförallt inom de särskilda boendena. Detta, tillsammans med de
medel som ansökts från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom
äldreomsorgen, stärker möjligheterna för en budget i balans.
Förvaltningens kostnader för utskrivningsklara patienter är för perioden
marginella tack vare ett intensivt och föredömligt arbete i alla
personalgrupper. Stöd och omsorg, liksom hälso- och sjukvårdsenheten,
bedöms ha budget i balans vid årsskiftet.

Faktorer som kan påverka resultatet:
Den största påverkansfaktorn de senaste åren och framåtledes är den
demografiska utvecklingen. Frän den l januari 2018 gäller en ny lag om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter
den så kallade betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att
personer som inte längre har behov av slutenvård ska kunna lämna
sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.
Ändringen kommer att innebära att betalningsansvaret inträder betydligt
snabbare än förut samt att nya prisnivåer gäller från l januari 2018,7
100 kr per vårddygn jämfört med tidigare 5042 kr.
Brist pä bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, utanförskap,
barn och unga som far illa och ökad psykisk ohälsa har en direkt
påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom
området för stöd och omsorg av funktionshindrade. Vi har flera
placeringar av barn och unga initialt under 2018.

Justera "des

L
.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Försäkringskassans ändrade och mer restriktiva tillämpning avseende
den statliga assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) kan
påverka kostnaden för kommunen.
Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper och högre
personalomsättning är också faktorer som har en påverkan på
förvaltningens ekonomi.

Åtgärder för en budget i balans:
. Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning.
. Restriktivitet vad avser inköp.
. Restriktivitet vad avser övertider och vikarietillsättning.
. Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, utfall

mot budget, med budgetansvariga chefer.
. Tillsammans med områdeschef, ekonom och budgetansvarii

chef analyseras kostnader och orsaker till underskott och p;
basis av kostnadsanalysen arbetas handlingsplaner fram av
respektive budgetansvariga chef.

. Översyn av samtliga verksamhetsområden inom
förvaltningen, med syfte att hitta synergieffekter och öka
resurssamverkan.

. Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron.

. Avgiftshöjningar.

Beslutsunderlag
Mänadsrapport mars 2018

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef

/

Juste nd ign
.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§48 Dnr 2018-00008

Tillägg i delegationsordningen - riktlinjer för
debiterings- och kravhantering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna tillägg i delegationsordningen under
punkt 10 Ekonomi i enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom redogör för förslaget till tillägg i
delegationsordningen.

Under punkt 10 ekonomiärenden:

la)

Ärende: Beslut om anstånd med betalning upp till 30 dagar, för
dödsbon kan anstånd beviljas upp till 90 dagar.
Högst l prisbasbelopp
Lagrum: Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Delegat: Avgiftshandläggare/Administratör/Områdeschef

Ib)

Ärende: Beslut om upprättande av avbetalningsplan.
Högst 2 prisbasbelopp.
Lagrum: Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Delegat: Förvaltningschef/Områdeschef

le)

Ärende: Beslut om upprättande av avbetalningsplan mer än 2
prisbasbelopp.
Lagrum: Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Delegat: Arbetsutskott

2a)

Ärende:
Lagrum:

Delegat:

Beslut om nedskrivning av fordran upp till l prisbasbelopp
Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Förvaltningschef/ Områdeschef

Justera e s/ Utdragsbestyrkande
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2b)

Ärende:

Lagrum:

Delegat:

Beslut om nedskrivning av fordran mer än l prisbasbelopp
Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Arbetsutskott

3a)

Ärende:

Lagrum:

Delegat:

Beslut om avbrytande av indrivning upp till l prisbasbelopp
Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Förvaltningschef/ Områdeschef

3b)

Ärende:
Lagrum:

Delegat:

Beslut om avbrytande av indrivning mer än l prisbasbelopp
Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Arbetsutskott

4)

Ärende:
faktura
Lagrum:

Delegat:

Beslut om makulering/kreditering vid felaktigt utställd

Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Avgiftshandläggare/Administratör

5)

Ärende: Beslut om avstängning inom nämndens verksamhetsområde
och lagstiftning
Lagrum: Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213
Delegat: Arbetsutskott

Justera ign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanfattning
Socialfön/altningen behöver göra ett tillägg i delegationsordningen för att
följa kommunens debiterings- och kravriktlinjer.
Redovisning av fordringar regleras i den kommunala redovisningslagen.
Kommunens debitering och kravhantering ska ske i enlighet med
gällande lagar, god inkassosed och följa av fullmäktige fastställda
riktlinjer. Kommunstyrelsen samordnar och ansvarar för
kundreskontrahanteringen i kommunen. Respektive nämnd/styrelse har
alltid det yttersta ansvaret gentemot sina kunder. Nämnden/styrelsen
svarar för kostnader som kan uppstå och förblir obetalda av kunden i
samband med indrivning av fordran eller i samband med att indrivning
avbryts, samt vid nedskrivning och kreditering av fordran.

I Riktlinjer för Debitering och Kravhantering (kf 16-11-28 § 213)
fastställs att uppskov med betalning och upprättande av
avbetalningsplan kan ske endast i undantagsfall och endast då
kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms öka.

Respektive nämnd/styrelse skall utifrån riktlinjerna fastställa vem, som
inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde och lagstiftning, är
behörig att;
l. Besluta om upprättande av avbetalningsplan samt anstånd med
betalning
2. Besluta om nedskrivning av en fordran
3. Besluta om avbrytande av indrivning
4, Besluta om makulering/kreditering av felaktig faktura
5. Besluta om avstängning inom respektive nämnds/styrelses
verksamhetsområde och
lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-22
Kalix kommuns Riktlinjer för debitering och kravhantering
fastställd i Kfl61128 § 213

Protokollsutdrag skickas till
Förvaltningschef
Områdeschef Individ- och familjeomsorg
Områdeschef Aldreomsorg
Områdeschef Stöd och omsorg
Förvaltningsekonom
Avgiftshandläggare/Administratör
Ekonomienheten

Justera Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§49 Dnr 2018-00053

Ändring av delegationsordningen -
umgängesbegräsning samt hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § LVU
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar om att ändra delegationsordningen angående
umgängesbegräsning samt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU
i enlighet med 6 kap 34 § första stycket kommunallagen samt 6 kap 36
§ kommunallagen.

Ärende: Umgängesbegränsning
Lagstöd: 14 § 2st. LVU
Delegat: Socialnämnd

Vid brådskande ärende Ordförande/vice ordförande

Ärende: Hemlighållande av vistelseort
Lagstöd: 14 § 2st. LVU
Delegat: Socialnämnd

Vid brådskande ärende Ordförande/vice ordförande

Sammanfattning av ärendet
Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får
inte delegeras ned frän socialnämnden enligt 6 kap 34 §
kommunallagen.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 74) har slagit fast att
beslut gällande hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket
LVU är ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt- Likväl har
Kammarrätten (KamR Göteborg 2017-03-24 560-17) slagit fast att
beslut om umgängesbegräsning enligt 14 § andra stycket LVU är ett
beslut av större vikt. Dessa beslut får därmed inte delegeras ned i annat
än i brådskade fall men bara till ordförande eller annan ledamot som
nämnden utsett (6 kap 36 § KL).

Grund

l. Enligt 6 kap 32 § första stycket kommunallagen (1991:900) får en
nämnd uppdrag åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i
34 §.

2. I 6 kap 34 § kommunallagen anges att beslutanderätten inte får
delegeras bl.a. gällande ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Justeran si Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18(34)

Sammanträdesdatum
2018-04-18

KALIX KOMMUN

Socialnämnden

3. Enligt 6 kap 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt
ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

Delegation av beslut ang. umgängesbegränsning och hemlighållande av
vistelseort

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ett beslut gällande
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket andra punkten
LVU är ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Hemlighållande av den unges vistelseort, enligt 14 § andra stycket andra
punkten LVU, får anses vara ett sådant beslut som träffas av 6 kap 34 §
tredje punkten kommunallagen och således inte får delegeras förutom i
sådana brådskande fall som avses i 6 kap. 36 § samma lag.

Kammarrätten siar även fast att ett beslut om umgängesbegränsning är
ett beslut av större vikt och att beslutanderätten därmed inte får
delegeras annat än i brådskande fall, men då bara till ordförande eller
annan ledamot som nämnden har utsett (6 kap 36 § KL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-16

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Maud Lundbäck
Katarina Burman

Juster d sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 50 Dnr 2018-00049 70

Rutin vid anmälan om jäv

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fastslå rutin angående anmälan om jäv enligt
6 kap. 24 § kommunallagen.

Sammanfattning av ärendet
Om en fråga om Jäv uppkommer beträffande en förtroendevald eller
tjänsteman inom socialförvaltningen ska socialnämnden så snart som
möjligt ta ställning till jävsfrägan i ett formellt beslut enligt 6 kap. 24 §
kommunallagen.
Man måste således kunna påvisa att socialtjänsten tagit ställning till
invändningen i ett formellt beslut genom att;

l. Journalföra att en anmälan om jäv inkommit
2. Ta ställning till jävsfrågan enligt 6 kap 24 § kommunallagen och

dokumenterar detta i journal.

Bakgrund
En man ansåg att en verksamhetschef i den kommunala socialtjänsten
var jävig i ett ärende som gällde hans son. Socialförvaltningen vidtog
inga åtgärder efter invändningen, och mannen anmälde därför
socialtjänsten till JO.
Detta säger JO:
När någon hävdar att en tjänsteman eller förtroendevald i den
kommunala förvaltningen är jävig måste den ansvariga nämnden ta
ställning till invändningen i ett formellt beslut.
JO kritiserar en socialnämnd som inte kunnat visa att man formellt tagit
ställning till om en tjänsteman var jävig i barnärende.
JO konstaterar inledningsvis att om en fråga om jäv uppkommer
beträffande en förtroendevald eller en tjänsteman inom
socialförvaltningen ska socialnämnden så snart som möjligt fatta ett
beslut i jävsfrägan, enligt 6 kap 24 § kommunallagen.
Jo påpekar att nämnden inte har gjort gällande i sitt remissansvar att
man skulle ha tagit ställning till jävsinvändningen. Det framgår inte
heller i journalanteckningarna i ärendet att nämnden skulle ha tagit upp
frågan formellt. Därav drar JO slutsatsen att nämnden inte har tagit
ställning till jävsinvändningen, vilket är en brist som förtjänar kritik.
Detta gäller oavsett om invändningen har varit välgrundad eller inte.

Beslutsunderlag
Rutin- vid anmälan om jäv, 2018-03-16

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Socialnämndens ledamöter och ersättare

Justerand s Utdragsbestyrkande
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§51 Dnr 2018-00047 70

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade med utgångspunkt i Individens
behov i centrum, IBIC

Socialnämndens beslut

Socialnämnden besluta att anta de nya riktlinjerna för
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS med utgångspunkt i Individens
behov i centrum, IBIC.

Därmed upphör tidigare riktlinjer att gälla.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna riktlinjerna omfattar biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
utifrån IBIC i Kalix kommun.

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt gällande vuxna
personer oavsett ålder eller funktionsvariationer. Riktlinjerna ska leda till
en ökad rättssäkerhet för den enskilde i behov av bistånd samt
tillförsäkra att biståndsbeslut i högre omfattning fattas enligt samma
eller likartade bedömningsgrunder.

Nuvarande riktlinjer antagna i socialnämnd 16-03-22 §32, dnr 2015-
00591 70 är ej överensstämmande med IBIC.

Socialnämnden har antagit att IBIC ska anammas och arbetas utifrån i
Kalix kommun och därav har nuvarande riktlinjer reviderats för att
överensstämma med IBIC.

Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för biståndsbedömningen
men bistånd kan dock aldrig vägras den enskilde med hänvisning till att
biståndet inte finns med i dessa riktlinjer.

Riktlinjerna omfattar inte sjukvård som ges av hemsjukvård, primär -
eller slutenvärd, insatser och beslut enligt socialtjänstlagen, färdtjänst
och riksfärdtjänst, ej behovsprövade insatser samt avgifter och
tillämpning av avgiftstaxa.

Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd i biståndsbedömningen utifrån den
enskildes ansökan och behov samt är menade att vara normgivande för
biståndsbedömningen.

Justerand Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-16
Ny riktlinje LSS
Ny riktlinje SoL

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Linda Sandelid

Justera s s'
.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§52 Dnr 168

Färdtjänststatistik 2015-2017
Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Nämnden uppmanar till fortsatt arbete för att sänka kostnaderna för
färdtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Statistik frän färdtjänsten presenteras av Linda Sandelid, enhetschef.

Beslutsunderlag
Färdtjänststatistik 2015-2017

Justerande s' Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§53 Dnr 2018-00041 70

Gynnande beslut särskilt boende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen av gynnande beslut till särskilt
boende och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Mars månad
Gynnade beslut Särskilt boende: 33
Av dessa är 3 frän annan kommun

Pä korttidsenheten vistas: 20 personer
Inget betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen

Beslutsunderlag
Redovisning, 2018-04-10

Justeran sig Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 54 Dnr 2018-00040

Patientsäkerhetsberättelse för 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Eva Landin, MAS redogör för patientsäkerhetsberättelsen för år 2017.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska skall till vårdgivaren årligen redovisa
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka
resultat som uppnatts.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för 2017
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justeran Utdragsbestyrkande
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§ 55 Dnr 2018-00027

Revidering av demensrutin

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna revideringen av demensrutin. Därmed
upphör tidigare rutin att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom har kommit ut under december 2017. Riktlinjerna ger
rekommendationer vad gäller utredning och uppföljning,
multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och
utbildning. Var egen lokala rutin är uppdaterad utifrån de nya
rekommendationerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-19

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes 'gn Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 56 Dnr 2018-00050 70

Förstudie avseende boendeformer och
utskrivningsklara patienter januari 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av resultatet av förstudien och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
PWC har genomfört en förstudie där syftet varit att ge underlag för att
bedöma behov av fördjupad granskning inom området.
Områden som berörts av förstudien:
- Trygg hetsboende
- Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter
- Tillgång till korttidsplatser
- Tillgäng till platser vid särskilda boenden för äldre
- Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Bedömning
Den sammanfattade bedömningen är att en fördjupad granskning inom
området inte är motiverad i dagsläget. Dock kan det finnas behov att
framöver granska hur samverkan mellan kommunen och regionen
utvecklas avseende utskrivningsklara patienter. Detta skulle kunna
granskas genom en samverkansgranskning där regionen och länets
kommuner ingår. Bedömningen baseras pä de iakttagelser som beskrivs
i kap. 2 i denna rapport.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport januari 2018
Tjänsteskrivelse, 2018-03-20

-^
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§57 Dnr 253

Återkoppling från Arbetsmiljöverkets tillsyn
Aldreomsorgen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om att återkoppling från
Arbetsmiljöverkets tillsyn i Äldreomsorgens har hållits.
När slutrapporten är färdigställd kommer en åtgärdsplan att upprättas
och presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag
Rapport

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr 256

Arbetsmarknadsenhetens resultat 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redogörelsen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Jansson, enhetschef redogör för arbetsmarknadsenhetens resultat
för 2017.

Beslutsunderlag
Resultat 2017

Juster sig Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§59

Samarbetsavtal DUA

Dnr 2018-00018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redogörelsen.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Jansson, enhetschef redogör för träffade överenskommelser.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering
mellan Kalix kommun och Arbetsförmedlingen, Kalix, 2018-02-28
DUA 2018 sammanfogat dokument
Skrivelse frän delegationen för unga & nyanlända till arbete, 2018-03-08

Justeran es sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 60 Dnr 257

Information om ensamkommande barn, EKB

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen och uppdrar till förvaltningen att
till nästa nämnd redogöra för hur många barn som kommer att vara kvar
i Sjöbovillan andra halvåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef beskriver de extraordinära
omständigheterna kring stängning av Fyren, vilket föranleder att
Sjöbovillan i dagsläget ej stängs som HVB för EKB.

Mikael Jansson, enhetschef redogör för processen kring avvecklingen av
ett boende för ensamkommande barn.

Björnbackens boende håller på att avvecklas och Sjöbovillan kommer att
vara kvar med 9 barn. Under året fyller fyra personer 18 år.

I verksamheten totalt finns 46 barn, varav 19 är i Navigatörn.

Ersättningssystemet är förändrat till följande nivåer:
Navigatör 750:-/dygn
HVB: l 350:-/dygn

För 2018 visar prognosen att Kalix kommun ska ta emot 2-3 barn.

/

Juster des s'
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§ 61 Dnr 258

Checklista för jämställda beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 5 februari 2018 § 17 beslutat om Checklista
för jämställda beslut. Checklistan är ett stöd för att den som är
förtroendevald ska kunna avgöra om beslutsunderlag ger förutsättningar
att fatta jämställda beslut.

Beslutsunderlag
Checklista för jämställda beslut

Justera Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§62 Dnr 2018-00060

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner handlingsplanen och rekommenderar att ett
dataskyddsombud utses för hela kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har presenterat en handlingsplan för GDPR (General
Data Protection Regulation), nya dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag
Handlingsplan, 2018-04-17
Översikt Norrbottens kommuner, 2018-04-11

//

/>
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Socialnämnden

§63 Dnr 229

Information från nämndsordförande och
förvaltningschef

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationerna samt uppdrar till socialchefen
att ta fram ett förslag för vidare utredning och planering av arbetet med
särskilda boendeplatser inför 2022, till socialnämnden den 21 maj.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson ger information i aktuella frågor.

Nya budgetpropositionen

Vad händer inom socialtjänstens område, från Sveriges
Kommuner och Landsting

Till socialnämnden 21 maj kommer Anna-Greta Brodin för att

Maud Lundbäck presenterar "Handlingsplan för äldres boende idag och i
framtiden" samt föreslår socialnämnden besluta ge socialchefen i
uppdrag att ta fram ett förslag för vidare utredning och planering av
arbetet med särskilda boendeplatser inför 2022, till socialnämnden den
21 maj.

Justera es gn Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§64 Dnr 2018-00045 041

Socialnämndens konsekvensbeskrivning med
anledning av preliminärt tilldelad budgetram 2019
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningen och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom och Anna-Lena Andersson, socialchef
redogör för konsekvensbeskrivningen med anledning av preliminärt
tilldelad budgetram 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-18
MBL-protokoll 2018-04-11
Bilaga l - 5C

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef
Kanslienheten

,/

Juster ndes Utdragsbestyrkande


