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§ 60                                                          

Information  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.  
Informationen leder inte till särskilt beslut.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Marcus Boman, chefsläkare vid Beroendecentrum, Sunderbyn är 
inbjuden till socialnämnden för at informera om psykisk ohälsa.      
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§ 61   

Upprop 

Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.       
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§ 62   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Johan Söderholm (S) att jämte ordförande 
justera protokollet.       
 
 
      
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-17 

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63   

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa ärendelistan efter följande 
förändring.  
 
Utgår:  
P 20. Upphandlingsärende      
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§ 64 Dnr 2019-00009  

Slutrapport - genomlysning och analys av 

socialnämndens områden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av slutrapporten som ska vara underlag för vidare 
utredning om eventuella åtgärder.     
 
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.  
 

- Vid behov kan oberoende konsult anlitas, t ex för processer så 
som myndighetsbeslut. 

- Genomlysningen ska avslutas med en rapport där resultatet 
redovisas till socialnämnden med eventuella förslag på åtgärder 

till budgetarbetet för ”Budget 2020” om så är möjligt. 
- Ambitionen är att genomlysningen ska vara klar inom året 2019, 

myndighet ska prioriteras. 
- Delrapport ska presenteras i samband med budgetprocessen 

”2020” våren 2019 
 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har en ansträngd ekonomi dels grundat på utfall 2018 
samt bortfall av stimulansmedel utifrån vårens budgetproposition. Vi ser 
även en ansträngd framtid vad gäller den totala budgeten för Kalix 
kommun som eftersträvar god ekonomisk hushållning. Den trend som 
förutspås ser en fortsatt ökad efterfrågan på den välfärd vi levererar.  
Grundat på dessa faktorer ser socialnämnden att vi måste göra en 
grundlig genomlysning av förvaltningens samtliga områden. För att göra 
en större genomlysning får socialchefen uppdraget att tillsätta en 
arbetsgrupp för att analysera strukturer och processer i verksamheterna. 
Målet är att utreda om de är optimala och kostnadseffektiva. Rapporten 
ska presenteras socialnämnden i samband med  
budgetarbetet för ”Budget 2020”. Genomlysningen ska visa hur 
ekonomiskt utrymme ska skapas för nödvändiga framtida  behov av 
verksamhetsutökningar samt en eventuell utbyggnad av Särskilt boende-

platser senast 2022. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen bestod av kommundirektör Maria Henriksson, socialchef 
Anna-Lena Andersson och ekonomichef Jeanette Larsson och övriga 
deltagare är Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom och Eva Nyman, 
samordnare. 
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Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kommer att göras vid vidare bearbetning och inför 
eventuella framtida beslut. 
     
 
Beslutsunderlag 
Rapport, 2019-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-08     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 65   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 19:18 2019 års ekonomiska 
vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2019.  
 
Information från Socialstyrelsen om Pågående förstudie – ”Att möta 
människor med autism i arbetet”.  
 
Information från Socialstyrelsen om Uppföljning av barnkonventionens 
genomslag vid tillämpning av LSS. 
 
Information från Stockholms läns landsting om Samverkan kring klienter 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 

Information från Socialstyrelsen Vägar till förbättrad samordning av 
insatser för barn med funktionsnedsättning.     
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§ 66   

Redovisning av delegationsbeslut för april 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2019-04-01—2019-04-30.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut för perioden 2019-04-01—2019-04-30 har redovisats 
för socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut FN LSS PA-SFB 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut IFO ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 

Delegationsbeslut ÄO 
Tilldelningsbeslut, 2019-00099 055      
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§ 67 Dnr 2019-00078 04 

Helårsprognos per 30 april 2019 med redovisning av 

måluppfyllelse 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av helårsprognos per 
30 april 2019 samt måluppfyllelse.  
 
Ordförande föreslår till socialnämndens ledamöter att mot bakgrund av 
de krav på sparåtgärder som behöver vidtas ta med rapporten om 
genomlysning för diskussion i respektive politiska partier om vilka 

åtgärder nämnden ska gå vidare med.  
Att redovisas till nästa socialnämnd den 20 juni 2019.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar den ekonomiska prognosen samt målredovisning 
per 30 april 2019.  
 
Helårsprognos 

(tkr) Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Politiker kostnader 920 1 070 -150 

Gemensamma 
funktioner 

51 364 48 460 2 904 

Hälso- & 
sjukvårdsenheten 

27 817 28 817 -1 000 

Äldreomsorgen 210 793 213 247 -2 454 

Individ- och 
familjeomsorgen 

61 556 65 556 -4 000 

Stöd & Omsorg 79 008 80 408 -1 400 

Totalt: 431 458 437 558 -6 100 

 
 

Socialnämndens årsprognos pekar mot ett underskott om 6,1 mkr. Inom 
äldreomsorgen vet vi nu att de statliga stimulansmedlen för stärkt 
bemanning inom äldreomsorgen, 4,3 mkr, som finansierat delar av 
heltidssatsningen med största sannolikhet uteblir, vilket är en 
bidragande orsak till ett ökat underskott. 

Politikerkostnaderna beräknas överstiga budget med 0,2 mkr föranlett av 
fler sammanträden och arbetsutskott än planerat. 
Förvaltningsövergripande funktioner förväntas lämna ett överskott om 
ca 2,9 mkr, vilket bl.a. utgörs av nämndens reserv för oförutsedda 
kostnader, samt att budgeten för kompetensmedel innehålls delvis som 
en sparåtgärd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten beräknas göra ett underskott om 1,0 mkr 
mot budget. De främsta orsakerna är fortsatta behov av 
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timlöneanställda, semesteruttag i kombination med föräldraledighet, 
samt att det under sommarperioden kommer att behövas inhyrd 
personal för att klara bemanningen och säkerställa patientsäkerheten. 

 
Äldreomsorgen förväntas ha ett underskott 2019, totalt ca 2,4 mkr på 

helåret. Detta är delvis föranlett av den högre bemanning ett särskilt 
boende kräver på grund av omfattande omvårdnadsbehov hos enskilda 
brukare, men även av att de statliga stimulansmedlen för ökad 
bemanning inte utfaller 2019. Att minska personal i schemaläggningen, 
än mer effektivt nyttja den uppkomma resurstiden i schemaläggningen, 
samt att arbeta med sjukfrånvaron är åtgärder för att i största möjliga 
mån minska det negativa utfallet. Kontinuerlig dialog i 
konsekvensbeskrivningar utifrån arbetsmiljöpåverkan förs med de 
berörda fackliga organisationerna. Områdeschef och enhetschefer 
ansvarar för uppföljningen av handlingsplanerna.                                                                                

Vi ser inom äldreomsorgen att: 

- en minskning inom  hemtjänst (inte stor men minskning) 

- beläggning på korttidsenheten Viljan har inte varit full under 

perioden  

- att beslut av Särskilt boende har minskat.  

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgens område beräknas 
göra ett underskott med 4 miljoner kronor under förutsättning att insatta 
åtgärder för en budget i balans ger effekt och att inströmningen av nya 
barnärenden minskar radikalt. Ett ovanligt stort antal minderåriga barn 

har omhändertagits p.g.a. bristande föräldraförmåga och våld. Inga 
konsulter tas in i verksamheten inom vuxen och bistånd. Stor 
restriktivitet med inköp av varor och tjänster. Minimera resor för 
uppföljning av placeringar och övergå till Skypemöten där det är möjligt. 
Inom integrationens verksamhet pekar prognosen på att ekonomin ska 
vara i balans. 

Området för stöd och omsorg om personer med funktionshinder 

förväntas att vid årsskiftet visa ett underskott om ca 1,4 mkr föranlett av 
utökning av ärenden inom hemtjänsten/boendestöd samt personlig 
assistans. 

Åtgärder för en budget i balans 

Förvaltningen jobbar i en intensiv fas med åtgärder budget i balans. En 

genomlysning är gjord som ska framläggas maj 2019 för vidare beslut i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april att godkänna av 
kommunstyrelsen lagda förslag till åtgärdsprogram för budget i balans 
2019. Uppföljning av åtgärdsprogrammet sker i månadsrapporteringar 
och gäller även nämnderna att åtfölja. Följande punkter gäller: 
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 Restriktivitet gällande vikarieanskaffning 
 Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma 

och det ska ske i undantagsfall. 
 Endast nödvändig fortbildning genomförs. Stor restriktivitet för 

deltagande i konferens, undantag nätverksträffar, webbinarier ska 

alltid vara första alternativ. 
 Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar 

med större driftskostnadspåverkan 
 Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa 

projekt, avsluta medlemskap och liknande där det är möjligt. 
 Restriktivitet med samtliga inköp. 
 Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid 

nödvändiga arbetsresor utarbetas omgående. 

 Höja avgifter för parkeringsplatser för högre kostnadstäckning. 
 Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och 

smörgåsar mm. 
 Samtliga verksamheter och samtliga medarbetare ska involveras i 

arbetet med att sänka kostnader och höja kvaliteten i 
verksamheterna. 

 Vakanta tjänster besätts efter noggrann behovsanalys av 

förvaltningsledningen. 

Socialnämndens egna åtgärder för en budget i balans: 

 En genomlysning av hela socialförvaltningen har genomförts där 
samtliga verksamheter har analyserats och genomlysts. En 
rapport ska presenteras i maj 2019 som ska vara underlag för 
vidare beslut om eventuella åtgärder. 

 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 och fördela resurstiden för att 
tillgodose verksamheternas behov av vikarier. 

 Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem som gett 
mycket god effekt. 

 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. 

 Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 

 Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 
 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 och förslag på åtgärder en anpassning/ 
omorganisation av Dagverksamheten för äldre. 
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 Utreda vidare bemanning och täthet på Särskilda boenden 
 Utreda vidare en anpassning och effektivisering av Draget 
 En förändring av Matlaget som verkställs på annat 

kostnadseffektivare sätt. 
 Se över avgifter såsom avgift familjerådgivning samt 

bårbilstransport från Särskilt boende 
 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 komma att påverka prognosen 

Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens verksamheter. 

 Allt fler äldre äldre[1] har ett ökat omvårdnadsbehov, vilket ger 
verksamhetsökningar inom bl.a. hemsjukvård, ordinärt boende 
och särskilt boende. 

 Höjda sanktionsavgifter och kortare ledtider avseende 
utskrivningsklara. 

 Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa 
sysselsättning för nyanlända påverkar t.ex. försörjningsstödets 
utveckling. 

 Kalix som kommun har en ansträngd socioekonomisk situation 
och svår att förutspå. Vi befarar att denna utmaning kvarstår. 
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 som ökat kraftigt under de 2 senaste åren. En 
konsekvens av detta är att placeringskostnaderna har skjutit i 
höjden. 

 Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 
assistansersättningen samt en förändrad tolkning avseende 
retroaktiva ersättningar från och med april 2019. 

 Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper 
och högre personalomsättning påverkar förvaltningens ekonomi. 

 Migrationsverkets ställningstagande till återsökningar av faktiska 
kostnader samt utbetalningarna av schablonersättning kan 
medföra att vi inte får ersättning för alla våra kostnader för 
placerade ensamkommande barn. 

 Effekten av nya boendeformen för äldre Studenten 1 tror vi ska 
bli gynnsamt för de äldre medborgarna i Kalix. 

 Genomlysning av arbetsmarknadsenheten och andra 
arbetsmarknadsinsatser inom socialnämnden 

 Effekten av digitaliseringsprojektet. 

[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över. 
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Investeringsprognos 

(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Investeringsram 4 050 4 050 0 

Överfört från 2018* 450 450 0 

    

Totalt: 4 500 4 500 0 

* avser installation av nytt trygghetslarm inom särskilt boende som påbörjades 2018, men 
ej blev färdigställt. 

Kommentarer investeringsprognos 

Förvaltningen förväntas ha budget i balans. 

Uppföljning åtgärdsprogram 

Uppföljning av åtgärdsprogram kommer att ske i delårsrapport per 
20190831. Vid nämnden i maj presenteras rapport av genomlysningen 

för nämndbeslut. 

 
Jämställdhetsanalys 
Ingår i dokumentet Helårsprognos med målredovisning per 30 april 
2019.    
 
 
Beslutsunderlag 
Helårsprognos med målredovisning per 30 april 2019 samt 
jämställdhetsanalys 
Presentation uppföljning målarbetet 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-08    
 
Protokollsutdrag skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 68 Dnr 2018-00013 13 

Uppföljning och revidering av integrationsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av Handlingsplan 
Integrationspolicy 2018 och beslutar skicka uppföljningen vidare till 
Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att revidera befintlig 

Integrationsplan för 2019.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 att anta en 
Integrationspolicy.  
Integrationspolicyn anger grundläggande värderingar och principer för 
Kalix kommuns integrationspolitik och utgår från kommunens vision. 
Socialnämnden antog 2017-03-22 § 27 en handlingsplan inom området 
som årligen ska utvärderas. 

 

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. En jämställdhetsanalys har gjorts utifrån 
arbetssätt och observationer som har gjorts i samband med arbetet med 
handlingsplanen.   

För att främja jämställdhet försöker all planering och genomförande av 
all verksamhet inom Socialförvaltningen utgå från Regeringens 
jämställdhetspolitiska mål var av ett av delmålen är ”En jämn fördelning 
av makt och inflytande” (prop. 2005/06:155). Socialförvaltningens 
arbete utgår från att främja samförstånd och respekt mellan alla 
människor, oberoende av genus och etniska, religiösa samt kulturella 
bakgrunder. Tillgängligheten till arbete och praktik skall finnas 
oberoende av genus, vilket vi finner att vi arbetar efter. 
Utbildningsförvaltningen är vår kontakt gällande elever till praktikplatser 
där behovet av platser tillgodoses till alla. Gällande arbetssökande ser vi 
ingen möjlighet till att påverka nuvarande fördelningen. 
 
Socialt deltagande och inflytande 
Insatser för integration inom hela området utgår inte från kön utan alla 

blir erbjudna samma insatser och möjligheter. Vi beaktar att inte utgå 
från könstereotypa föreställningar om särskilt könskodade insatser. 
Särskilda insatser har gjorts för att locka fler män/pappor till olika 
verksamheter bland annat till grupp-verksamhet i Familjecentralens regi.  
Vår målbild är att både män och kvinnor kommer till de aktiviteter vi 
erbjuder. För att nyanlända familjer ska kunna aktivt delta vid 
gemensamma gruppaktiviteter så har vi alltid tolk. Särskilda 
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föräldrastöds-utbildningar för nyanlända anordnas och är mycket 
uppskattade.  
Vi ser ett behov av flera gruppaktiviteter för nyanlända behövs där både 
män och kvinnor deltar tillsammans och där man inhämtar kunskap och 
får information om synen på jämställdhet i det svenska samhället.  

 
Arbete och introduktion 
Nyanlända är inte en homogen grupp utan har olika bakgrund, 
utbildningsnivå och kommer från olika länder och kulturer. Kvinnor är 
också en heterogen grupp med varierande förutsättningar 
(Kunskapsguiden.se, 2018). Vi ser att vissa nyanlända kvinnor har större 

svårigheter att komma ut i förvärvsarbete och det krävs ökade insatser 
för kvinnor. Det tar längre tid för kvinnor än för män att komma ut på 
arbetsmarknaden. Det är inte unikt för Kalix, Regeringen har nu tillskjutit 
300 miljoner kronor mer till fler insatser för utrikes födda kvinnor 
(Regeringen, 2019). Dessa medel går främst till Arbetsförmedlingen men 
detta kan ha en indirekt positiv effekt även för kommunen.   
Bakomliggande faktorer som fördröjer att nyanlända kvinnor etableras i 
arbetslivet är bland annat; kvinnans ställning i hemmet, lågt 
yrkesdeltagande i ursprungslandet och utbildningsbakgrund. Vi ser 

vikten av att utveckla kartläggningssamtal där varje individs behov och 
förutsättningar ska tillvaratas. Kommunen erbjuder subventionerade 
anställningar till både män och kvinnor. 
 
Analys: Det är viktigt att utöka insatserna för att göra det möjligt för 
nyanlända kvinnor att etablera sig i arbetslivet, detta för att bland annat 
främja kvinnans ställning i samhället och vara en förebild för sina barn. 
Särskilda program där nyanlända kvinnor får kvinnliga mentorer bör 
utredas.  
 
Utbildning och språk 
Vid varje möte med nyanlända oavsett om det är en man eller en kvinna 
så erbjuder vi samma insatser. Variation i insatserna är mera 
individinriktade. Utbildningsnivån varierar beroende på traditioner från 
det land som kvinna kommer ifrån och det kan finnas färre möjligheter 
för kvinnor att skaffa sig en utbildning i hemlandet. Det kan även finnas 
korrelation för bägge könen beroende på antal år i vissa flyktingläger 
som saknar möjlighet till adekvat utbildning (UNICEF Sverige, 2019). 
 
Analys: Inom detta område bör ytterligare insatser göras för att 
möjliggöra att kvinnor som saknar utbildning eller har svårt att komma 
ut på arbetsmarknaden får möjlighet till utbildning för att uppnå 

jämställdhet i samhället. I ett långsiktigt perspektiv ger dessa insatser 
ökad jämställdhet i samhället.   
 
Boende 
De nyanlända erbjuds boenden i centrum eller i byar där det finns 
kollektivtrafik för att de ska kunna delta i samhällslivet vilket främjar 
både män och kvinnors möjligheter. 
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Attityd 
För att öka jämställdheten mellan könen är arbetet med attityder viktigt 
oavsett ursprungsland.  
 
Analys: Nyanlända måste inkluderas i det svenska samhället. Vi måste 

skapa möjligheter så att nyanlända ges möjlighet att diskutera manliga 
normer, hierarki, könsroll och om jämställdhet. Arbetet bör främst 
vändas mot nyanlända killar och män som kommer till Sverige från 
länder med utpräglade patriarkala samhällsstrukturer. De nyanlända 
kommer från olika bakgrund och har vuxit upp med olika normer och 
samhällsstrukturer. Vi måste samtala om de här ämnena i SFI-klasser, i 
grundskolor och på fritids. Om vi bara börjar prata om normer och gör 
det till en självklar del av undervisningen i skolan, till en självklar del i 

omklädningsrummet innan idrotten och en självklar del på fritids och på 
SFI, så har vi kommit långt.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-08 
Integrations policy 
Socialnämndens Integrationsplan  
Uppföljning Integrationsplan      
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2019-00071 70 

Rekommendation riktlinjer för förskrivning av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel for personer med funktionsnedsättning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden 
och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till 
fi)rändringar. Inför år 2019 har revideringen av de gemensamma 
riktlinjerna utarbetats i samverkan mellan vårdgivare i Norrbottens län. 
Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och Region 
Norrbotten. Förändringar av riktlinjer som riktar sig enbart till regionens 
förskrivare ingår inte i uppdraget. 
 
Enligt strategin för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan 
har skett vid tre möten under året. Organisationerna har inget att 
invända mot förslagen inför 2019. 
Förslag år 2019 innehåller förtydliganden och ändringar av 
förskrivningsrätt som innebär förbättringar för förskrivaren att göra 
individuella behovsbedömningar i samverkan med patienten, för ökad 

patientsäkerhet. Tydlighet är också viktig så att ändamålsenliga 
produkter upphandlas. 
Dokumentet riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2019 publiceras på 
hjälpmedelsportalen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Norrbottens kommuner, Socialberedningen, 2019-03-06     

 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Norrbottens kommuner 
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§ 70 Dnr 2019-00075 70 

Lokal läkemedelsrutin 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta ny rutin för läkemedelshantering 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Landin, MAS föredrar ny lokal läkemedelsrutinen att gälla från och 
med 1 juni 2019. 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37 utgör 
ny grundföreskrift för läkemedelshantering. 
 
Nämnden har det övergripande ansvaret för att hälso- och 
sjukvårdslagen och socialstyrelsens föreskrifter efterlevs. 
 
Det övergripande ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård och all 
läkemedelshantering inom Kalix kommuns särskilda boenden har 
sjuksköterskan som fått det särskilda medicinska ansvaret, MAS. 

 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal har legitimation för sitt 
yrke och bär själv ansvaret för hur hon/han fullgör sina arbetsuppgifter. 
 
För att trygga säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården för de 
boende har enhetschefen ansvar, för att i samråd med MAS, bemanna 
inrättade tjänster och vikariat med adekvat utbildad och kompetent 
personal.  
 
Jämställdhetsanalys 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall alla få god, säker och jämlik vård 
och behandling. Vi beaktar särskilt att män och kvinnor får jämställd 
vård i vår verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-29 
Lokal rutin, 2019-04-29 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 71 Dnr 2019-00080 70 

Redovisning av ej verkställda beslut 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad 
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut 
per den 31 mars 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 190101-190331. Redovisningen har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.   
 
För kvartal 1 2019 rapporteras enligt nedan:  
 

Verksamheter inom  
ÄO = Äldreomsorg 

LSS OF= Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 
 

Ej verkställda 
gynnande beslut 

fördelade på  
män respektive 
kvinnor 
 
       Män       Kvinnor           

Summa 
total 

ÄO permanent bostad 7 12 19 

LSS, OF bostad för vuxna 4 1 5 

LSS, OF Daglig verksamhet 1  1 

Summa total:  12 13 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, 2019-04-29 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige      
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§ 72 Dnr 2019-00020  

Gynnande beslut till särskilt boende 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av gynnande beslut 
för särskilt boende.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje månad redovisar förvaltningen de gynnande beslut som finns inom 
området Särskilda boenden för nämnden. 
Förvaltningen följer upp samtliga fattade myndighetsbeslut för Särskilt 
boende samt behov av boenden inom området på ett systematiskt 
arbetssätt på individnivå. Detta utförs varje vecka i boenderådet där 
berörda tjänstepersoner medverkar. Där analyseras de behov som finns 
och hur de ska verkställas på bästa sätt utifrån behovet och individen 
som berörs av beslutet.  
Förvaltningen redovisar för nämnd på aggregerad nivå om hur många 
gynnade beslut till Särskilda boende som finns i vår kommun. Det finns 
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser. 

 
Sammanfattning 
April månad 
Gynnade beslut Särskilt boende: 
25 
Av dessa är 2 från annan kommun 
På korttidsenheten vistas: 
18 personer 
Inget betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-17     
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§ 73 Dnr 2019-00083 70 

SKL:s nationella brukarundersökningar inom individ- 

och familjeomsorg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anmäla sig och årligen delta i den nationella 
brukarundersökningen inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten genomförs återigen den nationella brukarundersökningen 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO).  

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur brukarna 
upplever kvaliteten i mötet med socialsekreteraren och i det stöd som 
ges. Tanken är att resultaten efter analys ska bidra till 
verksamhetsutveckling. 
Undersökningen genomförs lokalt i kommunerna under september och 
oktober. Enkäten delas ut efter kontakt med socialsekreteraren inom 
följande områden: social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd 
samt missbruks- och beroendevård. Kostanden uppgår till max 5 000 kr 

årligen vid användande av SKL:s webbenkätverktyg. 
 
Kalix kommun deltar i motsvarande brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Den nationella brukarundersökningen gör det möjligt att få tillgång till 
statiskt som är uppdelat efter kön vilket är en av förutsättning för att 
kunna arbeta med integrerat jämställdhetsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-26 
Informationsblad    
 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Sveriges kommuner och landsting 
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§ 74 Dnr 2019-00084 70 

SKL:s nationella brukarundersökningar inom 

funktionshinderområdet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anmäla sig och årligen delta i  
Brukarundersökning inom funktionshinderområdet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 är det dags igen för den nationella 
brukarundersökningen inom personlig assistans, boende, daglig 

verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.  
Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur brukarna 
upplever kvaliteten i den insats som ges. Tanken är att resultaten efter 
analys ska bidra till verksamhetsutveckling. Kostnaden för 
brukarundersökningen är 2 000 kr per konto + 30 kr per påbörjat 
enkätsvar/session. 
Kalix kommun deltar i motsvarande brukarundersökning inom 
äldreomsorgen. 

 
Jämställdhetsanalys 
Den nationella brukarundersökningen gör det möjligt att få tillgång till 
statiskt som är uppdelat efter kön vilket är en av förutsättning för att 
kunna arbeta med integrerat jämställdhetsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-04-26 
Informationsblad     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Sveriges kommuner och landsting 
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§ 75 Dnr 2018-00153 70 

Återremiss - Förslag till höjning av avgift för hygien- 

och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och 

korttidsvistelse/avlastning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt 

boende och korttidsvistelse/avlastning från 352 kronor/månad i 

2019-års prisnivå till 430 kronor/månad.  

 införa en tilläggsavgift på 170 kronor/månad för tillhandahållande 

av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att 

den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom 

särskilt boende och korttidsvistelse/ avlastning.   

 avgifterna höjs från den 1 oktober 2019. 

 avgifterna årligen räknas upp med kommande års procentuella 

ökning av det fastställda prisbasbeloppet. 

 

Paragrafen förklaras direktjusterad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått ärendet återremitterat med hänvisning till att 
framlagda debiteringsnivåer är felaktiga och divergerar i text och beslut.  

 
Socialnämndens förslag är att höja avgiften för hygien-och 
förbrukningsartiklar inom särskilt boende från 352 kr/månaden vilket är 
nuvarande taxa 2019 innan den föreslagna höjningen. Höjningen skulle 
bli till 430 kr/månaden istället för 352 kr/månaden. 
 
Socialnämndens förslår att införa en avgift på 170 kr/månaden för 
tillhandahållande av sänglinne- och handdukar för bädd och bad på de 

enheter som tillhandahåller detta.  
 
Det innebär att en person som på ett boende med bägge avgifterna 
betalar efter höjningen 430+170 kr/månaden vilket blir 600 
kr/månaden. 
 
En person som på ett boende som inte tillhandahåller sänglinnen och 
badlakan betalar 430 mot tidigare avgift 352 vilket är avgiften 2019 
innan höjningen. 
 
Den förväntade intäktsökningen beräknas bli ca 60 000 kr/månad.  
Avgiften ska årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning 
av det fastställda prisbasbeloppet. 
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Konsekvens för individen  - exempel: 

Ulla (f.39) har 7092 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 3285 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Individuellt tillägg 2475 kr (Kost 1663 + Godman 812)  
Faktiskt avgiftsutrymme är negativt -632 kr. Vilket innebär att Ullas 
avgift för vård, omsorg och service är 0 kr. 
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 

förbrukningsartiklar är betalt =2859 kr. 
 
Sara (f.31) har 7655 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4456 kr. 
Minimibelopp 5249 kr 
Individuellt tillägg för kost 1663 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 743 kr. 
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 

sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 
förbrukningsartiklar är betalt =2690 kr. 
 
Arne (f. 24) har 10955 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 3349 
kr. 
Minimibelopp 5249 kr 

Individuellt tillägg för kost 1663 kr 
Faktiskt avgiftsutrymme är 4043 kr. Vilket innebär att Arnes avgift för 
vård, omsorg och service är 2089 kr. 
Arnes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för 
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad. 
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och 
förbrukningsartiklar är betalt =4633 kr. 
 

Jämställdhetsanalys 
Avgiften är samma för män och kvinnor dock kan det påverka personer 
med lägre pensioner mer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-09 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 195 

Kommunfullmäktiges protokoll § 61 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige     
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§ 76   

Information från förvaltningschef och 

nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef och nämndsordförande informerar i aktuella ärenden.      
 
 

      
 
 


