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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, fredagen den 9 april 2021 kl 13:00-14:10.  

Beslutande Ledamöter 

Katarina Burman (V), Ordförande 

Adam Dahlberg (S) 
Helena Laestadius (S) ersätter Ritva Persson (S) 

Anette Wernersson (S) 
Vappu Vuokila-Pönkkö, (S) via TEAMS 

Lotten Olofsson Lundegren (S) ersätter Lennarth Nyman (S) 
Maria Nilsson (MP) via TEAMS 

Irma Spårman (M) 
Linus Häggström (M) via TEAMS t o m § 69 

Monica Ljung (M) ersätter Linus Häggström (M) från och med § 70 
Kurt-Åke Andersson  (C) 

Anna Paulina Räisänen (KXP) ersätter Marianne Sundvall (L) 

 
 Ersättare 

Bertil Sundqvist (S) 

Bertil Blomdahl (S) 

Jesper Granér (S) 

Birgitta Evling (M) 
Monica Ljung (M) 

 
 

 
Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 

Ajournering Kl. 13:30-13.45 

Justerare Adam Dahlberg (S) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2021-04-14 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-74 

 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Adam Dahlberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-14 Datum då anslaget tas ned 2021-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 66   

Upprop 

Socialnämndens beslut 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.      
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§ 67  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Adam Dahlberg (S) att jämte ordförande justera 
protokollet.   
 
 
      
 
 
      

 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-09 

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68   

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa ärendelista för dagens sammanträde efter 
följande tillägg:  
 
- Avsägelse av uppdraget som ordförande i Kommunala pensionärsrådet 
- Val av ny ordförande i Kommunala pensionärsrådet 
- Avsägelse av uppdraget som ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet 
- Val av ny ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet     
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§ 69 Dnr 2021-00078 70 

Vård- och omsorgsutredning i särskilda boenden och 

hemtjänst (SoL och LSS)  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att:  
 

- Uppdra förvaltningschefen att i samråd med ordförande anlita en 
extern utredare/sakkunnig för att utreda vården och omsorgen vid 
våra särskilda boenden för äldre och yngre, samt hemtjänsten för de 
olika målgrupperna (SoL och LSS). 
 

     -    Återrapportera utredningen löpande till socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2020 kom en anmälan in vad gäller en omvårdnadssituation. En 
handlingsplan togs fram och åtgärder har vidtagits vid den enhet där 
omvårdnadsbristen förekom när situationen uppdagades. Därefter gjordes i 
april 2020 en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ledde 

till att IVO genomförde en egeninitierad tillsyn av omsorg och vård gällande 
tvångs- och begränsningsåtgärder vid det särskilda boendet Rönngården i 
Kalix kommun. IVO avslutar ärendet men påtalar brister som socialnämnden 
ska arbeta vidare med. 
Socialnämnden vill säkerställa att en god vård och omsorg bedrivs, lyfta fram 
goda exempel samt förbättringsområden och vill därav göra en genomlysning 
inom området av en extern oberoende konsult. Socialnämnden anser att en 

genomlysning skulle ge ett bra underlag för framtida satsningar och 
vidareutveckling inom förvaltningen.   
 
Beskrivning av ärendet 
Under våren 2020 framkom brister i en omvårdnadssituation där en misstänkt 
tvångsåtgärd ska ha förekommit. Då tvångsåtgärder inte är något som 
socialförvaltningen ska använda så gjordes en analys av enhetschef och 
områdeschef,  en handlingsplan med åtgärder upprättades och effektuerades 
i det skede som anmälan kom in. Åtgärder enligt handlingsplanen har 
vidtagits.   
 
IVO gjorde sedan en egeninitierad tillsyn och därefter kom ett beslut 2020-
12-11 där följande brister påtalades: 
 

- Tvångsåtgärder har förekommit vid omvårdnadssituationer. 

- Bristande avvikelsehantering gällande vilka åtgärder som vidtas och 
hur uppföljning av dessa sker. 

 
Att tvång har förekommit i socialförvaltningens äldreomsorg är inte 
acceptabelt. Socialnämndens ledning har sett allvarligt på kritiken och begärt 
att förvaltningen ska lämna förslag till beslut om att utöver IVO-beslutet 
utreda denna fråga vidare över alla våra enheter för att säkerställa att 
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liknande fall inte förekommer. Socialnämnden vill säkerställa att en god vård 
och omsorg bedrivs, lyfta fram goda exempel och förbättringsområden och 
vill därav göra en genomlysning inom området av en extern oberoende 
konsult. Socialnämnden anser att en genomlysning skulle ge ett bra underlag 
för framtida satsningar och vidareutveckling inom förvaltningen.   
 
Socialnämnden föreslås besluta att genomföra en utredning av vården och 
omsorgen vid våra särskilda boenden för äldre och yngre, samt hemtjänsten 
för de olika målgrupperna (SoL och LSS). Uppdraget består i att undersöka 
hur vi arbetar med komplexa ärenden och kvalitetsförbättrande åtgärder 
samt utveckling av omvårdnaden på enhetsnivå. Socialnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med ordförande anlita en extern 
oberoende utredare/sakkunnig för att utreda vården och omvårdnaden vid 

våra särskilda boenden för äldre och yngre samt hemtjänsten för de olika 
målgrupperna (SoL och LSS).  
 
Förvaltningsledningen och utredaren ska jobba för att minimera ytterligare 
belastning på medarbetarna, exempelvis genom att utredningen i 
inledningsskedet fokuserar på styrdokument och mer övergripande frågor när 
den rådande pandemin inte än klingat av och verksamhetens arbete fortsatt 

är ansträngt.   
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Paulina Räisänen (KXP) lämnar in ett skriftligt tilläggsyrkande till 
grundförslaget.  
”Vi föreslår socialnämnden att besluta enligt förslaget som ligger men med 
tillägget: att utredningen startar efter semesterperioderna. Samt att uppdra 

förvaltningschefen att arbeta vidare med att komma tillrätta med bristerna i 
avvikelsehanteringen. Vi vill även ge förvaltningschefen i uppdrag att se över 
möjligheterna med demensteam samt en avdelning med demensinriktning”.   
 
Ajournering: 13:30-13.45 
 
Beslutsgång 
1. Bifall till grundförslag 

2. Bifall till tilläggsyrkande till grundförslag 
 
1. Katarina Burman (V) ordförande ställer frågan om socialnämnden kan 
bifalla grundförslaget och finner att socialnämnden bifaller grundförslaget att: 
  
- Uppdra förvaltningschefen att i samråd med ordförande anlita en extern 
utredare/sakkunnig för att utreda vården och omsorgen vid våra särskilda 

boenden för äldre och yngre, samt hemtjänsten för de olika målgrupperna 
(SoL och LSS). 
-    Återrapportera utredningen löpande till socialnämnden 
 
2. Katarina Burman (V) ordförande ställer frågan om socialnämnden kan 
besluta om bifall till tilläggsyrkande till grundförslag och finner att 
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socialnämnden avslår tilläggsyrkandet till grundförslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Riskanalys med handlingsplan 
SWOT-analys 
Yrkande från Vision, 21-03-18 
Yrkande från Vårdförbundet, 21-03-15 
MBL-protokoll enligt § 11, 21-03-18 
MBL-protokoll enligt § 11, 21-03-15 
MBL-protokoll enligt § 19, 21-03-01 
Inspektionen för vård och omsorg – beslut tillsyn av omsorg och vård, 2020-
12-09 

 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 70 Dnr 2021-00124 70 

Avsägelse av uppdraget som ordförande för Kommunala 

Pensionärsrådet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna avsägelsen av uppdraget som ordinarie 
ledamot, tillika ordförande för Kommunala Pensionärsrådet.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har begärt avsägelse av uppdraget som ordinarie 
ledamot, tillika ordförande för Kommunala Pensionärsrådet.     
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§ 71 Dnr 2021-00125 70 

Val av ordförande för Kommunala Pensionärsrådet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Katarina Burman (V) till ordinarie ledamot, 
tillika ordförande för Kommunala Pensionärsrådet.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet därför behöver ny ordinarie ledamot, tillika ordförande utses.      
 
Adam Dahlberg (S) föreslår socialnämnden att utse Katarina Burman (V) till 

ordinarie ledamot, tillika ordförande för Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Dnr 2021-00126 70 

Avsägelse av uppdraget som ordförande för Kommunal 

Tillgänglighetsrådet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna avsägelsen av uppdraget som ordinarie 
ledamot, tillika ordförande för Kommunala Tillgänglighetsrådet.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har begärt avsägelse av uppdraget som ordinarie 
ledamot, tillika ordförande för Kommunala Tillgänglighetsrådet.    
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§ 73 Dnr 2021-00127 70 

Val av ordförande för Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Katarina Burman (V) till ordinarie ledamot, 
tillika ordförande för Kommunala Tillgänglighetsrådet.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet därför behöver ny ordinarie ledamot, tillika ordförande 
utses. 
 

Adam Dahlberg (S) föreslår socialnämnden att utse Katarina Burman (V) till 
ordinarie ledamot, tillika ordförande för Kommunala Tillgänglighetsrådet.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2021-00113  

Information från förvaltningschef och nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Anderson, socialchef kommer att lämna information vid 
kommande sammanträde den 28 april 2021.     
 
 
      

 
 


