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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 28 april 2021 kl 09:00-16:30. 

Beslutande Ledamöter 
Katarina Burman (V), Ordförande 
Adam Dahlberg (S), via TEAMS 
Lotten Olofsson Lundegren (S) 
Anette Wernersson (S) 
Vappu Vuokila Pönkkö (S) via TEAMS 
Lena Lindman Sjöberg (S) via TEAMS ersätter Lennarth Nyman (S) 
Maria Nilsson (MP) via TEAMS t o m kl. 15:45  
Monica Ljung (M) ersätter Maria Nilsson (M) fr o m kl. 15:45 
Irma Spårman (M) 
Linus Häggström (M) 
Kurt-Åke Andersson  (C) 
Birgitta Spets (L) 
 

 Ersättare 
Bertil Sundqvist (S) t o m kl. 15:00  
Monica Ljung (M) 
Birgitta Evling (M) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Anna-Paulina  Räisänen (KXP) 
 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef § 89-99, 104-107, 109-113  
Nina-Lindwall-Borg, ledningsresurs, § 101-103 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 
Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende, § 85 
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg, § 86-88 
Hanna Henriksson, områdeschef individ- och familjeomsorgen, § 76, 86,100, 108 
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, § 84 
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare, § 77 
Maria Norén, enhetschef 
Anna Johansson, undersköterska 
Carina Karlsson, verksamhetsutvecklare, § 78 

Justerare Lotten Olofsson Lundegren (S) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2021-05-10 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-115 
 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Lotten Olofsson Lundegren  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-10 Datum då anslaget tas ned 2021-06-01 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 75 Dnr 4510  

Information från Arbetsförmedlingen av Arne Björkman, 
chef 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
Ärendet föranleder inte till särskilt beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arne Björkman, chef på Arbetsförmedlingen i Kalix informerar i aktuella 
frågor.  
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§ 76 Dnr 4466  

Information om försörjningsstödets ökning av Hanna 
Henriksson, områdeschef Individ- och familjeomsorgen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
Ärendet föranleder inte till särskilt beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hanna Henriksson, områdeschef individ- och familjeomsorgen informerar 
om försörjningsstödet ökning.  
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§ 77 Dnr 4467  

Information - Redovisning av statsbidrag av Malin 
Drugge, kvalitetsutvecklare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef ger en övergripande bild av regeringens 
statsbidrag samt beslut som ligger på förslag till beslut i Regeringen.  
 
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare redovisar de statsbidrag som 
socialnämnden har tilldelats i nuläget.  
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§ 78 Dnr 4512  

Information - Projektet ensamhet bland äldre av Carina 
Karlsson, verksamhetsutvecklare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
Ärendet föranleder inte till särskilt beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Carina Karlsson, verksamhetsutvecklare informerar om projekt ensamhet 
bland äldre.  
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§ 79 Dnr 4691  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 80 Dnr 4692  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Lotten Olofsson Lundegren (S) att jämte 
ordförande justera protokollet.  
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§ 81 Dnr 4693  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelista för dagens sammanträde 
efter följande tillägg:  
 
- Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
 
- Förslag till utredningsuppdrag avseende delegationsordningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linus Häggström (M) föreslår socialnämnden att beslut lägga till två 
ärenden till dagens sammanträde.  
 
-  Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
 
-  Förslag till utredningsuppdrag avseende delegationsordningen 
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§ 82 Dnr 2021-00092 70 

Meddelanden och delgivningar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Tillgänglighetsrådets 
protokoll, 2021-02-22 
 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 71 Avsägelse politiskt 
uppdrag (M) – ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar 
bevilja Ann Larsdotter Olsson (M) befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i socialnämnden.  
 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 72 Avsägelse politiskt 
uppdrag (S) – ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar 
bevilja Ritva Persson (S) befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 
 
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 74 Avsägelse politiskt 
uppdrag (L) – ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar 
bevilja Marianne Sundvall (L) befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot i socialnämnden. 
 
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 76 Val ersättare (M) -
socialnämnden t o m 2022-12-31. Kommunfullmäktige beslutar utse 
Jimmy Väyrynen (M) som ersättare i socialnämnden för tiden till den 31 
december 2022.  
 
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 77 Val ledamot (S) -
socialnämnden t o m 2022-12-31. Kommunfullmäktige beslutar lämna 
ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2022.  
 
7. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 84 Val ledamot (L) -
socialnämnden t o m 2022-12-31. Kommunfullmäktige beslutar utse 
Birgitta Spets (L) som ledamot i socialnämnden för tiden till den 31 
december 2022. 
 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-12 § 86 Kommunens 
internkontrollplan 2020 – uppföljning. Kommunfullmäktige beslutar 
godkänna uppföljning av kommunens internkontrollplan 2020 enligt bilaga 
1 kommunövergripande internkontroll 2020. 
 
9. Kalix kommuns Årsredovisning 2020 
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§ 83 Dnr 2021-00093 70 

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut för perioden 2021-
03-01--2021-03-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut Faderskap 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut LSS PASFB 
Delegationsbeslut ÄO 
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§ 84 Dnr 2021-00094 042 

Månadsrapport januari-mars 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för januari-
mars 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Årsbudget 450 052
Kapitalkostnad 2 200
Helårsprognos 457 252
Avvikelse -5 000

 
Resultatkommentar 
Socialförvaltningens helårsprognos för 2021 pekar fortsatt på ett befarat 
underskott om ca 5 mkr, hänförbart till placeringskostnader inom individ- 
och familjeomsorgen. Oroande är att kostnaderna för försörjningsstödet 
fortsätter att stiga och kommer med stor sannolikhet att överstiga budget 
vid årets slut. Vi bedömer att arbetsmarknadsenheten lämnar ett 
budgetöverskott som kan kompensera för delar av detta – en djupare 
analys pågår. 

Pandemin har efter årsskiftet haft en fortsatt stor påverkan på 
verksamheten, bl.a. höga kostnader för sjukfrånvaro. I jämförelse med 
föregående år per mars ligger dessa ca 0,6 mkr högre i år. Vi vet att statlig 
kompensation utbetalas av Försäkringskassan fram till april, därefter finns 
för närvarande inget beslut taget av regeringen. 

För december 2020 har vi nu haft möjlighet att återsöka Covid-kostnader 
motsvarande 1,3 mkr samt erhållit de resterande ca 9% av 
merkostnaderna under 2020, ca 0,5 mkr, som tidigare innehölls av 
Socialstyrelsen. Sammantaget ger detta ett överskott om 1,8 mkr. I 
budget finns även nämndens reserv, 1,2 mkr, att kompensera för 
oförutsedda kostnader. 

Inom äldreomsorgen har det i början av året, förutom hög sjukfrånvaro, 
funnits ett behov av förstärkt bemanning för att kunna bedriva kohort-vård 
inom de boende som drabbats av Covid-19. Personalkostnaderna 
överstiger budget med ca 5 mkr inom äldreomsorgen inklusive 
korttidsenheten. Inom enhetschefsledet är det mycket övertid som 
genererats, ca 270 tkr, också det en merkostnad till följd av det 
ansträngda läget i början av året. Inköp av skyddsmaterial för ca 2,3 mkr 
per mars utgör en merkostnad, liksom behovet av en extra MAS – 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, ca 0,2 mkr. Då vi ännu inte fått besked 
om, vilka eventuella ytterligare statliga stöd som kan komma, eller inte vet 
hur länge pandemin varar, är det mycket svårt att göra en prognos. Under 
april-maj kommer regeringens vårbudget och då hoppas vi att bilden 
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klarnar något. Om inga statliga stöd erhålls kan det bli ett kraftigt 
underskott om pandemin fortskrider. Å andra sidan har regeringen 
i budgetpropositionen för 2021 föreslagit den största nationella satsningen 
någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 
miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade 
förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Kalix kommuns andel av dessa 
miljarder är för 2021 9,1 mkr. Med stöd av den satsningen kan 
äldreomsorgens budget fortfarande hållas i balans samt att 
merkostnaderna på grund av Covid täcks. 

Åtgärder för en budget i balans 
 

Förvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder, men grundat på den 
pandemi som pågått större delen av 2020 har det arbetet inte kunnat 
prioriteras. Nu har vi gjort en uppstart i arbetet igen. 

-  Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och planering 
utifrån behov och budget.  

-  Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem. 

-  Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 

-  Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 

-  Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt detaljerad analys av 
orsaker till kostnadsökningen. Jämförelse riktlinjer med andra kommuner. 

-  Kraftigt minska antalet konsulter och, bemanningsföretag vilket kan 
medföra konsekvenser i verksamheterna. Utredningstider och 
patientsäkerhet kan påverkas. 

-  Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att 
förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan. 

- Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per 
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska framförallt 
korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det ordinära 
boendet av den verksamheten som har den högsta sjukfrånvaron. 
Fortlöpande analys av vårdtyngden, dagplaneringen och omfördelning av 
personal, innan vikarie aktuellt ex. vid sjukfrånvaro. 

- Utveckla processen och säkerställa att beslut om Särskilt boende SoL 
samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses med 
andra insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom SoL och 
LSS. 

-  Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden. 

-  Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall mot 
budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 
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Faktorer som kan påverka resultatet 

-  Corona-krisen. 

-  Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat 
omvårdnadsbehov, vilket direkt påverkar flera områden inte minst 
resursbehovet inom ordinära boendet samt kan även medföra högre för 
betalningsansvar till regionen. 

-  Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även många i 
hemmet som måste prioriteras p.g.a. att hemsituationen inte fungerar 
längre. 

-  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. 

-  Försörjningsstödets utveckling är en oroande faktor. 

-  Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder. 

-  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, framförallt socionomer 
inom barn och unga, samt under sommarperioderna, sjuksköterskor till 
hälso- och sjukvårdsenheten. 

-  Effekten av nya boendeformen för äldre, Tallkronan. 

-  Effekten av digitaliseringsprojektet. 
 

[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
Månadsrapport mars 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 85 Dnr 2020-00310 70 

Arbetsmiljöåtgärd - förslag till åtgärder gällande 
trångboddheten på Torggården  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att; 
 
- Torggårdens verksamhet och medarbetare, etableras vid gamla Grytnäs 
vårdcentral (Vårdvägen) 
- Hyresavtalet Torggården sägs upp av socialnämnden 
- Hyresavtal tecknas med ny berörd fastighetsägare, i Grytnäs fall KIAB. 
- Både Äldreomsorgens och Stöd och omsorgs nuvarande verksamheter 
Torggården flyttar gemensamt till ny lokal 
- Övriga medarbetare som berörs såsom verksamhetens utvecklare flyttar 
in till den gemensamma lokalen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgens hemtjänst Torggården är tillsammans med stöd och 
omsorgs verksamheter i ordinärt boende och enhetschefer mycket 
trångbodda. Det har varit ett pågående arbetsmiljöärende sedan ett antal 
år. Förvaltningen har arbetat med frågan för att finna förbättringar i 
fastigheten med det är inte möjligt i dess utformning att finna en optimal 
och ändamålsenlig lösning. Hösten 2020 fick förvaltningen ett uppdrag att 
utreda trångboddheten som nu är klar och ett förslag för beslut 
presenteras.  
 
Beredning av ärendet 
Torggården arbetsmiljö-trångboddhet 
Dagens lokaler Torggården är både nedslitna och inte ändamålsenliga 
utifrån krav på den verksamhet som bedrivs idag. Både brukarantalet och 
behovet av insatser har ökat det senaste året och således har antalet 
medarbetare också ökat inom hemtjänst äldreomsorgen. Utifrån att 
verksamheten blivit större har lokalerna allt eftersom blivit för trånga. 
Verksamheten består av 9 hemtjänstgrupper samt nattpatrullen från 
Torggården, sammantaget ca drygt 120 personer inklusive enhetschefer. 
 
Redan våren 2019 ställde lokala skyddsombud och Kommunal krav på att 
någon bestående åtgärd måste göras för att förbättra arbetsmiljön. Under 
flera år har områdeschef tillsammans med enhetschefer fortlöpande 
arbetat med att på olika sätt anpassa verksamheterna till lokalen på 
möjliga och omöjliga sätt utifrån arbetsmiljön. Flertalet handlings- och 
åtgärdsplaner har utverkats i dialog med lokala skyddsombud för att hitta 
lösningar för att förbättra arbetsmiljön i befintlig lokal. Vi har även fört 
dialog i ett förslag att inrymmas i F-huset som utbildningsnämnden 
utredde vilket inte var en optimal lösning. Socialnämnden beslutade 
20201028 ge förvaltningschefen i uppdrag att se över problematiken och 
ta fram förslag på åtgärder för Torggården gällande för trånga och ej 
ändamålsenliga lokaler och återrapportera till både arbetsutskottet och 
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socialnämnden i mars 2021 för vidare beredning. Vid återrapporten 
förmedlades att utredningen är klar för förslag till beslut till socialnämnden 
i april 2021. En arbetsgrupp bestående av områdeschef, enhetschef 
arbetsplats ombud har arbetet fram förslaget i delaktighet och remiss till 
övriga berörda verksamheten.   
 
Jämställdhetsanalys 
En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att både kvinnor och män ska få 
möjlighet att kunna arbeta längre och utan risk för ohälsa, men trots det 
skiljer sig ofta arbetsvillkoren åt i kvinnodominerade verksamheter jämfört 
med mansdominerade verksamheter. I arbetsmiljöverkets undersökning av 
”jämställdhet i arbetsmiljön” konstateras att kvinnodominerade arbeten 
har sämre förutsättningar både vad gäller  den fysiska och emotionella 
belastningen i arbetet gentemot mansdominerade verksamheter och risken 
att drabbas av ohälsa är större. Observera att dessa belastningar och 
brister i arbetsmiljön drabbar både kvinnor och män inom den 
kvinnodominerade verksamheten på samma sätt och är relaterade till 
faktorer i arbetsvillkor och arbetsmiljön. Det handlar främst om tidspress 
och stress på grund av arbetsmängd, bemanning och att resurserna inte är 
anpassade till det arbete hen förväntas utföra.  
 
När det kommer till resurser som påverkar arbetsmiljöförhållanden finns 
det ett tydligt genusmönster när det kommer till fordon där man ser 
skillnader mellan kvinnodominerade arbetsplatser såsom hemtjänst 
jämfört med en mer mansdominerad teknisk förvaltning. Inom 
kvinnodominerade verksamheter uppkommer resursbrist i form av antal 
fordon, och även brister i tillgången till bilvärmare och laddning av 
batterier, i mycket högre utsträckning än inom mansdominerande 
verksamheter.  
 

 
Underlag 
Arbetsmiljöverket; Jämställdhet i arbetsmiljön Länk:  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-
arbetsmiljon/jamstalldhet-i-arbetsmiljon/ 
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Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrappor
t-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
Affärsförslag för hemtjänsten 
Bild utredning Torggården  
Centralgatan 8 – Torggården 
Lokalbehov HT 
Rapport trångboddhet Torggården 
Riktlinje Fordon Kalix kommun 
Riskbedömning och handlingsplan – Kvalitet och utveckling 
Risk- och konsekvensbeskrivning – S&O 
SWOT Risk och konsekvensanalys – Torggården HT 
SWOT Risk och konsekvensanalys – Grytnäs HT 
SWOT Risk och konsekvensanalys – HSV 
SWOT Risk och konsekvensanalys – Rehabenheten 
SWOT Risk och konsekvensanalys – SSK enhet 
SWOT Risk och konsekvensanalys - Kvalitet och utveckling 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 86 Dnr 2020-00225 70 

Åtgärd budget i balans - utred möjligheten att 
vidareutveckla-utöka samverkan mellan 
verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen och 
Stöd- och omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar; 
 
- Att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med utökad 
samverkan mellan verksamheterna inom Individ och familjeomsorgen och 
Stöd och omsorg. 
- Att återrapportera till socialnämnden april 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att: 
Uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera 
strukturer och processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är 
optimala och kostnadseffektiva. En grundlig genomlysning av 
förvaltningens samtliga områden gjordes. Socialnämnden gav 2019-06-20 
förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag 
förutom personligt ombud och avgifter för familjerådgivningen. 
Förvaltningen har arbetat vidare med att utreda möjligheten att 
vidareutveckla socialpsykiatrin genom utökad samverkan mellan Individ- 
och familjeomsorgens öppenvård och Stöd och omsorgsgruppen. En 
vidareutveckling av större samverkan mellan verksamheterna inom 
Individ- och familjeomsorgen och Stöd-och omsorg är nödvändig för att 
möta nya målgrupper inom socialpsykiatrin. En viktig del i denna process 
är att se över insatsen boendestödet samt metoder för arbetet med 
insatsen. Förvaltningen gör bedömningen att ökad samverkan mellan olika 
kompetenser/professioner ger bredd till insatserna för enskild individ, på 
sikt prognostiserar vi med ett positivt utfall. Risk och konsekvensanalyser 
med berörda enheter är gjorda, MBL § 19, 22 oktober 2020, 3 december 
2020 samt MBL § 11, 7 januari 2021 samt 18 februari 2021 är klara. 
 
Beräknad effektivisering 
Ekonomiska effekten av förändringen är svår att prognostisera i nuläget. 
Ökad samverkan mellan verksamheterna och kompetenser/professioner 
torde ge kvalitativa och kvantitativa positiva effekter. Avsikten och det 
förväntade resultatet är att höja kvaliteten och att arbete i större 
utsträckning sker med tidiga insatser inom Socialpsykiatrin, vilket på sikt 
ger positivt ekonomiskt resultat. 
 
Jämställdhetsanalys 
Den föreslagna åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika, men 
eftersom det inom socialförvaltningen är en högre andel kvinnor anställda 
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inom enheterna, så påverkar beslutet kvinnor och kvinnors arbetsmiljö i 
högre utsträckning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 87 Dnr 2021-00088 70 

Ansökan om statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ansöka om Statsbidrag 2021 för att höja 
Habiliteringsersättning för deltagare i den Dagliga verksamheten enligt 
LSS.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Statsbidrag för att införa eller höja Habiliteringsersättning för deltagare i 
den Dagliga verksamheten enligt LSS: 
 
Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
Målet är att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra 
fler kommuner att införa habiliteringsersättning. 
Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska lämna en redovisning om 
hur medlen har använts. 
 
Varje kommun ska senast i juni 2021 ansöka om stimulansmedel för 2021 
att användas enligt socialstyrelsens syften och villkor. För Kalix är 
fördelningsnyckeln totalt 749 tkr. De medel som ej används kan bli 
återbetalningspliktiga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Personer med ett funktionshinder som inte arbetar eller utbildar sig kan få 
beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. Daglig verksamhet 
inriktar sig framför allt till personer mellan 18 (20) och 65 (67) år. För 
arbetet som utförs ges ingen lön utan den huvudsakliga 
inkomsten/försörjning kommer från socialförsäkringen i form av 
sjukersättning, aktivitetsersättning från försäkringskassan eller annan 
ersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos 
deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten. Kommuner kan 
dock välja att betala ut en liten extra bonus till personerna i form av 
habiliteringsersättning. Den ersättningen är undantagen från skatteplikt 
och räknas inte som inkomst. Kalix kommun har tidigt infört 
habiliteringsersättning för personer med beslut av insatsen daglig 
verksamhet enligt LSS. Idag ligger habiliteringsersättningen i Kalix 
kommun på 7 kr per timme, som högst 56 kronor per dag (8 timmars 
arbetsdag). 
 
Statsbidraget ska användas till en höjd habiliteringsersättning med  
2 kr/timme för de personer i yrkesverksam ålder som har beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS. 
Höjningen genererar en ökad kostnad totalt på cirka 150 tkr årsbasis, 
varav ca 75% finansieras av statsbidraget år 2021. 
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Att kostnaden fullt ut inte finansieras av statsbidraget beror på att 
deltagare inom meningsfull sysselsättning enligt SoL får 
habiliteringsersättning efter beslut 2014-12-18 (DNR 2014-01121 74) då 
Socialnämnden beslutade att habiliteringsersättning ska utgå för alla med 
beslut om insats inom daglig verksamhet oavsett lagområde SoL eller LSS. 
Detta var för socialförvaltningen ett viktigt beslut att inte göra skillnad 
mellan dessa två grupper. 
 
Jämställdhetsanalys 
Åtgärden att ansöka om statsbidraget påverkar i sig både kvinnor och män 
lika. 
 
Beredningsunderlag 
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-
habiliteringsersattning 
/ 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Socialstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2021-00116  

Höjning av habiliteringsersättning för deltagare i den 
dagliga verksamheten, LSS 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bifalla förslaget om en höjd 
habiliteringsersättning med utförd verkställighet inom Stöd och omsorgs 
Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) eller daglig verksamhet 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det 
innebär att timpengen höjs med 2 kronor, från 7 kronor till 9 kronor, till 
som högst 72 kronor per dag (8 timmars arbetsdag).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Habiliteringsersättning utgår för personer i yrkesverksam ålder med beslut 
om daglig sysselsättning enligt SoL eller med beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS. Daglig verksamhet inom Stöd och omsorg inriktar sig till 
personer mellan 18 (20) och 65 (67) år. Om en person väljer att stanna 
kvar efter 67 års ålder utgår dock ingen habiliteringsersättning. 
Förvaltningen föreslår att ersättning/timpengen höjs från 7 kronor till 9 
kronor till som högst 72 kronor per dag (8 timmars arbetsdag). För att få 
ersättning ska man arbeta minst två timmar.  
 
Statsbidraget för att höja habiliteringsersättningen gäller endast för 
personer i den dagliga verksamheten enligt LSS men förvaltningen gör 
bedömningen att vi samtidigt bör höja ersättningen för de personer som 
har beslut enligt SoL, för att inte göra skillnad mellan brukarna som har 
beslut inom dessa två lagområden, samt planera en höjd egen finansiering 
för fortsatt nivå av ersättningen för kommande år. 
 
Höjningen genererar en ökad kostnad på cirka 150 tkr årsbasis, varav ca 
75% finansieras av statsbidraget habiliteringsersättning år 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Personer med ett funktionshinder som inte arbetar eller utbildar sig kan få 
beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. För arbetet som 
utförs ges ingen lön utan den huvudsakliga inkomsten/försörjning kommer 
från socialförsäkringen i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning 
från försäkringskassan, eller annan ersättning. Kommuner kan välja att 
betala ut en liten extra bonus till personerna i form av 
habiliteringsersättning. Den ersättningen är undantagen från skatteplikt 
och räknas inte som inkomst. Kalix kommun har tidigt infört 
habiliteringsersättning för personer med beslut av insatsen daglig 
verksamhet enligt LSS. Deltagare inom meningsfull sysselsättning enligt 
SoL fick habiliteringsersättning efter beslut 2014-12-18 (DNR 2014-01121 
74). Då beslutade Socialnämnden att habiliteringsersättning per timme 
skulle utgår för alla med beslut om insats inom daglig verksamhet, oavsett 
lagområde SoL eller LSS. Detta var för socialförvaltningen ett viktigt beslut 
att inte göra skillnad mellan dessa två grupper. 
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Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos deltagare 
med beslut inom den dagliga verksamhet, dock bör det gälla alla med 
beslut, det vill säga både SoL och LSS, inom specifik verksamhet. Flertalet 
kommuner har inte haft någon habiliteringsersättnings alls och mellan de 
som har ersättning skiljer sig nivåerna på beloppen åt från kommun till 
kommun. Det finns stora skillnader, bland annat ersättningsnivån från 
ingen habiliteringsersättning alls och upp emot dryga 110 kronor per dag. 
Kalix kommun habiliteringsersättningen ligger på 7 kr per timme och som 
högst 56 kronor per dag (8 timmars arbetsdag). Daglig verksamhet 
inriktar sig framför allt till personer mellan 18 (20) och 65 (67) år. Om en 
person väljer att stanna kvar efter 67 års ålder utgår dock ingen 
habiliteringsersättning. 
 
Som ett ytterligare incitament och motivation att delta erbjuder, och 
finansierar Kalix kommun, vid behov, även fordonstransport till och från 
den dagliga verksamheten genom bland annat en Handikapp-buss, 
busskort eller andra olika individuella lösningar. Detta för att skapa 
förutsättningar för våra deltagare att ta sig till och från arbete på egen 
hand då det är av största vikt att bevara och stärka självständigheten och 
alla övriga funktioner. 
 
Vi ser att en höjning av habiliteringsersättningen bör ske med 2 
kronor/timme med start 2021-06-01 och omfatta dem med beslut om 
insats inom daglig verksamhet oavsett lagområde SoL eller LSS. 
Timersättningen 9 kronor/timme skulle tillika ej vara av tillfällig art utan 
vara varaktig, trots att ingen garanti finns för att statsbidraget fortsätter 
efter år 2021. Kostnadsökningen på helårsbasis, baserad på dagens antal 
personer, motsvarar ca 150 tkr, varav ca 75% skulle finansieras via 
statsbidraget 2021. För åren därefter behöver finansiering ingå i 
förvaltningens budgetram om inte statsbidraget blir förlängt.  
 
Jämställdhetsanalys 
Åtgärden att höja habiliteringsersättningen påverkar både kvinnor och män 
lika.  
 
Beredningsunderlag 
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-
habiliteringsersattning/ 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 89 Dnr 2021-00043 70 

Ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer  2021  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar rekvirera statsbidrag för 2021, Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer om 9 102 420 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 
statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med 
statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Genom att rekvirera fördelade stimulansmedlen om 9 102 420 kr har 
socialförvaltningen ha möjlighet till  förbättringar och ambitionshöjningar 
av vård och omsorg av äldre personer i befintlig verksamhet. Medlen 
kommer att användas till kostnader relaterade till god vård och omsorg av 
äldre personer och personer med demenssjukdom. 
 
Beskrivning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 
statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med 
statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Socialstyrelsen fördelar året  2021 för ändamålet total 3 998 500 000 
kronor till landets kommuner. Medlen rekvireras från Socialstyrelsen utan 
ansökningsförfarande. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att 
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på 
utvecklingsområden kan vara förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, 
arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka 
personalkontinuiteten, förbättra samverkan mellan socialtjänst och den 
kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning, 
utveckla stöd till anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och 
välfärdstekniken inom äldreomsorgen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Rekvirering av statsbidraget påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
 
Underlag 
Statsbidrag fördelningslista säkerställa god vård och omsorg äldre 2021 
Socialstyrelsen, dnr 9.2-6782/2021- Anvisningar för att rekvirera 
statsbidrag för 2021 till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer 
Länk: PM-mall (socialstyrelsen.se)  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Statsbidrag fördelningslista 2021 
Statsbidrag anvisningar 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Socialstyrelsen 
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§ 90 Dnr 2021-00129 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - tillfällig 
dagverksamhet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om tillfällig dagverksamhet 
för äldre till socialnämnden den 21 maj 2021 för att invänta förvaltningens 
helårsprognos.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är förslagen är att starta en tillfällig dagverksamhet för 
äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
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Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Efter den genomlysning socialnämnden genomgick 2019 har 
Dagverksamheten för äldre beslutats förändras till en mer kostnadseffektiv 
driftsform integrerat i Särskilda boende för äldre där den överkapacitet 
förvaltningen har där grundat på heltidssatsningen. På grund av pandemin 
har detta inte kunnat verkställas på Särskilda boende för äldre utan har 
tillgodosett på annat sätt.  
 
Vi ser att denna insats är svår att verkställa i den integrerade lösningen på 
Särskilt boende för äldre under 2021 grundat på den pandemi som råder. 
För att säkerställa en god vård och omsorg föreslår förvaltningen att 
tillfälligt starta upp dagverksamheten i egen separat lokal och frångå den 
interagerade lösningen som socialnämnden sedan tidigare beslutat sig för. 
 
När pandemin bedarrat och läget normaliserats avser förvaltningen att 
återgå till den integrerade lösningen på Särskilt boende för äldre för den 
dagverksamhet vi bedriver. Det uppskattas bli våren 2022 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 1 mkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 91 Dnr 2021-00130 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - tillfällig nattpatrull 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag; 
 
- att starta en tillfällig nattpatrull (hemtjänst).   
- att återrapportera till socialnämnden i december 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är förslagen är att starta en tillfällig nattpatrull. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
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Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Hemtjänsten ökar i socialnämndens område och även nattetid. Vi ser att 
med rådande utökning måste socialnämnden säkerställa en god vårs och 
omsorg och behöver starta upp en tillfällig nattpatrull till.  
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 1,5 mkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika, men 
socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats och beslutet 
påverkar därför fler kvinnor än män.  
I arbetsmiljöverkets projektrapport – inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
går det att se att det finns ett tydligt genusmönster när det kommer 
arbetsmiljöförhållanden. Generellt är både arbetskrav och belastningen 
högre i den kvinnodominerade kommunala verksamheten och resurser i 
form av bland annat fordon lägre, mellan kvinnodominerade arbetsplatser 
såsom hemtjänst jämfört med en mer mansdominerad teknisk förvaltning. 
 

 
  
Alla människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån 
sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett 
patientens kön. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas 
behov och förutsättningar.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrappor
t-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 92 Dnr 2021-00131 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - 
demenssjuksköterska 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att;  
 
- anställa en sjuksköterska med inriktning inom 
demensvård/demenssjuksköterska och ge förslag på vilket statsbidrag som 
är lämpligast att anställningen ska belasta till socialnämnden i maj 2021. 
- Att återrapportera utfallet av tjänsten i december 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att anställa en sjuksköterska med inriktning inom 
demensomvård/ demenssjuksköterska.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
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Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
En strategisk demenssjuksköterskorna är ”spindeln i nätet och skulle ha en 
övergripande funktion i kommunen som sakkunnig inom demensfrågor, 
både för personer med minnesproblem och deras närstående, personal 
inom äldreomsorg och sjukvård, kommunledningen och allmänheten. 
Denna ska utveckla arbetsområdet för att kvalitetssäkra vården och 
omsorgen i enlighet med socialnämndens mål och värdegrund med ett 
tydligt brukarfokus. Det kan även innefatta att ge information, råd och 
stöd till personer med minnessvårigheter och deras närstående.   
Demenssjuksköterskan kan även komma in i ett tidigt stadium redan före 
diagnos. Det kan vara personen själv som upplever att han eller hon har 
minnessvårigheter som tar kontakt, en närstående eller någon inom 
vården eller äldreomsorgen.  Hen kan ge vägledning i bemötandefrågor 
och komplexa ärenden när den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan 
bedömer omvårdnaden behöver kompletteras och stärkas. Även ge 
vägledning i hur man som frisk anhörig bemöter en person med 
demenssjukdom visar sig vara en kärnfråga i enskilda stödsamtal med 
närstående. Hen kan även bidra i att ge verktyg för att utveckla det 
personcentrerade arbetssättet. En personcentrerad vård och omsorg är 
nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier 
för att bemöta dem om de ändå uppstår. 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 800 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
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Förslag under sammanträdet: 
Adam Dahlberg (S) föreslår socialnämnden besluta att; 
- anställa en sjuksköterska med inriktning inom 
demensvård/demenssjuksköterska och ge förslag på vilket statsbidrag som 
är lämpligast att anställningen ska belasta till socialnämnden i maj 2021. 
- Att återrapportera utfallet av tjänsten i december 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Socialstyrelsen, 2018. Nationella riktlinjer – utvärdering 2018. Vård och 
omsorg vid demenssjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden. 
Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-1.pdf. 
 
Socialstyrelsen, 2017. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Tillgänglig: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf 
  
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 93 Dnr 2021-00132 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - Nära vård team 
(Resursteam) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag; 
  
- att etablera ett projekt Nära vård team (Resursteam) med fokus inom 
ordinärt boende för att stärka brukarnas vård och omvårdnad 
- att medel för detta ska finansieras av statsbidrag för Nära vård.  
- att stärka hemgången från slutenvården i samverkan med primärvården 
- att återrapportera till socialnämnden i december 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att etablera ett projekt Resursteam (Nära vårdteam) 
med fokus inom ordinärt boende för att stärka brukarnas vård och 
omvårdnad ordinärt boende, i hemmet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
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uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Socialnämnden har som mål att möjliggöra kvarboende, vilket är 
projektets huvudsyfte.  
Målgruppen för projektet är personer som bor i ordinärt boende och är i 
behov av stärkta insatser stöd och hjälp.  
I resursteamet/ Nära vård teamet ingår arbetsterapeut och fysioterapeut 
som tillika är samt omsorgspersonal. Teamet ska finnas för att stärka 
hemgång i samverkan med primärvården. Det kan vara i  samband med i 
utskrivning från slutenvården, sjukhus och ska göras i samverkan med 
Regionen. Socialförvaltningen vill påbörja ett projekt,  ett team, med 
målsättning att stärka brukarnas vård och omvårdnad i hemmet. 
Här kan punktinsatser behöva ges mer riktat och intensivt i en 
övergångsperiod så brukarnas förmågor tas till vara och hemgången 
kännas trygg.  När brukarens behov stabiliserats kan ordinarie hemtjänst 
och HSL personal ta vid. Teamet ska även kunna ge underlag för 
biståndsbesluten, så att det blir så korrekt anpassade insatser som möjligt. 
Vi vill också skapa trygghet i hemmet för brukarna. En projektplan behöver 
tas fram, utvärderingar och uppföljning och analyser ska göras löpande 
och en hållbar finansieringsmodell ska etableras.   
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 2,5 mkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 2021-03-23 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
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Protokollsutdrag skicka till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 94 Dnr 2021-00133 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - mobiltelefoner till 
hemtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om mobiltelefoner till 
hemtjänsten till socialnämnden den 21 maj 2021 för att invänta 
förvaltningens helårsprognos.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att köpa in personliga telefoner till avsedda medarbetar 
i äldreomsorgen att använda i tjänsten.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
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Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi ser att vi kan få en bättre hållbar lösning med personliga telefoner för 
medarbetare som arbetar ute på fältet. 
Personliga telefoner förvaras på arbetsplatsen och är för medarbetare i 
hemtjänsten. Vi vill förbättra och förenkla nåbarhet och samverkan mellan 
medarbetarna som har sina uppdrag ute på fältet för att säkerställa att 
arbetet fungerar optimalt och ändamålsenligt.  Vi ser även grundat på 
pandemin att vi vill vara extra noga med att minska smittspridningen och 
där kan personliga telefoner vara en del i åtgärderna. Vikarie kan ha 
lånetelefoner så samverkan säkerställs. Vi ser även att detta påverkar 
arbetsmiljön i positiv riktning då medarbetarna kan nå andra, meddela 
förändringar och kan tillkalla hjälp under sina arbetsskift.  
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 250 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika, men påverkar 
fler kvinnor än män då socialförvaltningen är en kvinnodominerad 
arbetsplats. Inom kvinnodominerade verksamheter är det vanligare att 
resursbrist i form av utrustning uppkommer i mycket högre utsträckning 
än inom mansdominerande verksamheter.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrappor
t-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 95 Dnr 2021-00134 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - åldras med 
funktionshinder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om utbildning inom området 
åldras med funktionshinder till socialnämnden den 21 maj 2021 för att 
invänta förvaltningens helårsprognos.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att köpa in personliga telefoner till avsedda medarbetar 
i äldreomsorgen att använda i tjänsten.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
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Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
 
Vi vet att inom äldreomsorgen finns det behov av äldreomsorg för 
funktionshindrade som blir äldre och åldras med ett funktionshinder. 
Kunskapen inom området behöver stärkas och medarbetare behöver få 
kunskap inom området för att stärka omvårdnaden och det stöd dessa 
människor behöver.  
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 100 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 96 Dnr 2021-00135 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - utbildning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet om utbildning inom 
äldreomsorgen till socialnämnden den 21 maj 2021 för att invänta 
förvaltningens helårsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att utveckla 
en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att öka kunskapen i förvaltningen inom området som 
omfattar äldreomsorgen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
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Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi behöver öka kunskapen inom äldreomsorgen i Kalix kommun.  
Schemaprocesser utifrån brukarens behov, dokumentation, kunskap runt 
äldre generellt  osv.   
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 500 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika, men 
socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats så en 
kompetenshöjande insats i form av utbildning påverkar fler kvinnor än 
män. Alla människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård 
och omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet 
oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter 
enskildas behov och förutsättningar.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 97 Dnr 2021-00136 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - spara medel för 
oförutsedda kostnader 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet om att avsätta en del av 
statsbidraget för oförutsedda utgifter till socialnämnden den 21 maj 2021 
för att invänta förvaltningens helårsprognos..  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas 
till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen område 
och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar inom 
området.  
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen föreslår att avsätta en del av statsbidraget under året 
för oförutsedda utgifter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut utifrån 
en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden vägt in.  
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Kostnad 
 
Beslutade och planerade satsningar: 
 
Satsning 9 102 420 kr Beräknad kostnad 

årsbasis 
1. Starta en tillfällig 

dagverksamhet för äldre SoL. 
1 mkr 
 

2. Starta en tillfällig nattpatrull 
(hemtjänst).   

1,5 mkr 

3. Anställa en sjuksköterska med 
inriktning inom demensomvård/ 
demenssjuksköterska 

0.8 mkr 
 

4. Etablera ett projekt resursteam 
(Nära vårdteam) med fokus 
inom ordinärt boende för att 
stärka vården och omvårdnaden 
för brukarna. 

2,5 mkr 
 

5. Köpa in personliga telefoner till 
avsedda medarbetar i 
äldreomsorgen  

0,3 mkr 

6. Utbildning öka kunskapen i 
förvaltningen inom området att 
åldras med funktionshinder 

 
0,1 mkr 

 
7. Utbildning för att öka kunskapen 

i förvaltningen inom området 
som omfattar äldreomsorgen. 

0,5 mkr 

Summa: 6,7 mkr 
8. Finansiering för oförutsedda 

utgifter äldreomsorgen 
2,4 mkr 

9. Summa: 9,1 mkr 
 
Socialnämnders arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om att avsätta medel för oförutsedda 
utgifter från socialnämnden i april till socialnämnden i maj för att avvakta 
socialförvaltningens helårsprognos. Detta för att säkerställa budget i 
balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och 
kommande år. 
 
Jämställdhetsanalys 

Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla människor 
har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och omsorg innebär att 
kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att 
insatser av Socialtjänsten håller en god kvalitet oavsett patientens kön. 
Varje möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
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.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 2021-03-23 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 98 Dnr 2021-00110 70 

Statsbidrag - God och nära vård 2021  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar rekvirera statsbidrag för God och nära vård 2021. 
En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav om  
2 051 244 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och 
stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman 
för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet 
avseende hur de används. Kalix kommun tilldelas 2 051 244 kr.  
 
Norrbottens Kommuner har i uppdrag fördelat den totala summan till de 14 
kommunerna i Norrbotten. Statsbidraget ska användas dock användas 
enligt fastställda syften och villkor. De utvecklingsområden som riktats till 
kommunerna utifrån överenskommelsen är följande: 
- Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav  
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
- Vidareutbildning till specialistsjuksköterska 
 
Generella insatser, personcentrerat förhållningssätt exempelvis utveckla 
samordning inom eller mellan vårdgivare, kontinuitet och 
relationsbyggande. Tillgänglighet, medskapande och delaktighet för 
brukare och närstående. Hälsofrämjande och förebyggande arbete samt att 
säkra kompetensförsörjningen. Särskilda insatsområden, exempelvis 
samverkan mellan kommun och region, hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande arbetssätt. En ändamålsenlig kompetensförsörjning för 
omställningen till en nära vård och utveckla förutsättningarna på 
arbetsplatsen samt utbildning för vårdens framtida medarbetare. 
 
Redovisning av genomförda insatser, uppnådda resultat och användning av 
medlen inom ramen för överenskommelsen. Jämställdhetsperspektivet ska 
belysas och det ska framgå hur insatserna bidragit till 
jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa. Delredovisning 30 
september 2021 som ska innehålla ovanstående samt identifierade 
utmaningar för fortsatt arbete. 
 
Slutredovisning 31 mars 2022 där det framkommer hur använda medel 
använts ska redovisas uppdelat på områdena; vidareutbildning, vårdens 
medarbetare samt nära vård.  Inga medel får flyttas över till 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 
vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och 
sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som 
stärker hälsan. Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. 
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Av dessa avsätts 5 725 miljoner kronor till regionerna och 1000 miljoner 
till kommunerna. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och 
kommunerna i omställningen regionerna och kommunerna i omställningen 
av hälso- och sjukvården till god och nära vård. 
 
Överenskommelsen för 2021 består av fyra olika utvecklingsområden som 
alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med 
särskild inriktning på den nära vården. Dessa utvecklingsområden är: 
- Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav  
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
- Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
- Förstärkning av ambulanssjukvården 
 
Jämställdhetsanalys 
Rekvireringen av statsbidraget och de åtgärder som kommer vidtas 
påverkar både kvinnor och män lika. Att långsiktigt bidra till att personer 
med socialtjänstens vård- och omsorg får möjlighet att oavsett tid och 
plats kunna bibehålla eller öka ett värdigt liv och god hälsa. Viktiga 
utgångspunkter för i arbetet är ett tillitsbaserat förhållningssätt och ett 
tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv utifrån jämställd hälsa. 
 
Underlag 
Socialstyrelsen, Överenskommelse om en god och nära vård 2021 
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardn
aravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html 
 
Länk överenskommelsens innehåll:  
https://skr.se/download/18.2493c478177b3f358022f2ff/1613747720659/
God_och_nara_vard_2021_uppdaterad.pdf 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
Fördelning av medel 2021 
God och nära vård 2021 uppdaterad 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 99 Dnr 2020-00192 70 

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och 
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta rekvirera 
statsbidrag för 2021 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom om  
1 385 225 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen genomför en treårig bred satsning på statsbidrag till landets 
kommuner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att bland annat 
motverka ensamhet bland äldre och förbättra vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen har i uppdrag att under 
2021 fördela stimulansmedel till landets kommuner vilket för Kalix 
kommun innebär 1 385 225 kr. Varje kommun avgör hur medlen kan 
anpassas till lokala prioriteringar och behov inom ramen för 
stimulansmedlens syfte. För Socialförvaltningens del skulle 
stimulansmedlet innebära att vi har möjlighet att utöka verksamheten med 
en dedikerad person som arbetar aktivt för att främja delaktigheten och 
motverka ensamhet i samhället bland våra äldre. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ensamhet i form av social isolering är en komplex fråga och ensamheten 
ökar med åldern. Den börjar alltmer uppmärksammas som ett 
folkhälsoproblem eftersom den är av stor betydelse för personens 
livskvalitet då den kan vara ett hot mot en persons möjlighet att leva ett 
meningsfullt liv utifrån sina egna behov och vara delaktig i samhällslivet. I 
och med Covid-19 och de restriktioner i form av social distansering och 
besöksförbud på särskilda boende som införts är det av ännu större vikt att 
göra det vi kan för att minska ensamheten bland våra äldre.  
 
Genom att rekvirera stimulansmedlen kommer socialförvaltningen ha 
möjlighet att ha en dedikerad person till att aktivt arbeta med att främja 
delaktigheten och motverka ensamhet bland våra äldre. Ett inledande steg 
är att inventera och sammanställa alla aktiviteter som organiseras för äldre 
idag inom samtliga lokala organisationer och identifiera glapp mellan utbud 
och efterfrågan. Det handlar båda om att sprida information om föreningar 
för seniorer, men också se över vilka aktiviteter som finns och att 
säkerställa att det finns aktiviteter på olika tider. Att hitta vägar för att 
fånga upp personer som upplever ensamhet med hjälp från hemtjänst, 
föreningar och medmänniskor.     
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Jämställdhetsanalys 
Rekvireringen av statsbidraget och de åtgärder som kommer vidtas 
påverkar både kvinnor och män lika och syftet är att motverka ensamhet 
bland både äldre kvinnor och män. Att ha betydande relationer är viktigt i 
alla åldrar för att leva ett meningsfullt liv och för att hålla sig friskt. 
Jämfört med hela befolkningen, bor personer 85 år och äldre i större 
omfattning ensamma och har i mindre omfattning en nära vän de kan 
prata med. En större andel som lever ensamma är kvinnor, men de har i 
större utsträckning en nära vän jämfört med män. (Socialstyrelsen 2019) 
 
Underlag 
Socialstyrelsen, dnr 9.2-6770/2021 - Anvisningar för att rekvirera 
stimulansmedel för 2020 för att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 
Länk:  
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/s
tatsbidrag-anvisningar-motverka-ensamhet-bland-aldre-2021.pdf 
 
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019. Socialstyrelsen Länk: 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/ 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
Statsbidrag fördelningslista motverka ensamhet äldre personer 
demenssjukdom 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 100 Dnr 2021-00109 70 

Statsbidrag - familjehemsplaceringar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta ansökan 
rekvisition av statsbidrag 2021 för arbete med familjehemsplaceringar. För 
Kalix Kommun 698 745 kr enligt fördelningsnyckeln.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under 
åren 2021-2023. Syftet är att stärka att barn och unga som är i behov av 
familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.  
 
Syftet med medlen är att säkerställa att barn och unga som är i behov av 
familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 
Statsbidraget är avsett att användas till utvecklingsarbete inom något av 
nedanstående områden: 
- Att stärka försättningarna för att familjehemsplacerade barn och unga får 
tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång. 
- Att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att ha 
ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstående. 
- Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och 
jourhem. 
- Att öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn. 
- Informera familjehemsplacerade barn och deras rättigheter samt ta del 
av deras erfarenheter för att utveckla familjehemsvården på 
verksamhetsnivå. 
- Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familjehem. 
Stöd till barn och familjehem under pågående placering. 
 
Enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel för 2021 kan Kalix söka 698 745 
kronor som ska användas enligt socialstyrelsens syften och villkor för 
statsbidraget. 
 
Utvecklingsarbete 
Individ- och familjeomsorgen vill ansöka om medlen för att: 
 
-  Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och 
jourhem. 
-  Utveckla stödet till barn och familjehem under pågående placering samt 
öka trygghet och stabilitet för långsiktigt placerade barn.  
Familjehem har enligt socialtjänstlagen (SoL) rätt till råd, stöd och den 
utbildning de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. Vi vill 
förbättra och utveckla den handledning och de stöd vi ger idag till 
familjerummen för att öka deras förutsättningar att kunna tillgodose 
barnens behov och därmed öka tryggheten och stabiliteten för de 
placerade barnen. Stödja familjehem att genomgå vårdnadsöverflyttningar 
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när det inte är möjlighet för det placerade barnet att återförenas med sina 
biologiska föräldrar. 
-  Öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att ha ett 
välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstående. 
-  Utveckla den systematiska uppföljningen av familjehemsvården för att 
se vad vi behöver utveckla. 
 
För att göra ovanstående avser vi tillsätta en tjänst som arbetar med 
ovanstående under resterande del av 2021. 
 
Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast dem 31 mars åter 
efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. 
 
Jämställdhetsanalys 
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
Statsbidrag fördelningslista familjehemsplaceringar 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 101 Dnr 2021-00108 05 

Upphandling Fordon - finansiell leasing 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att;  
 
-  genom förnyad konkurrensutsättning av SKI Kommentus ramavtal 
”Finansiell Fordonsleasing 2017” upphandla tjänstefordon att ersätta 
befintliga tjänstefordon efter nuvarande avtalstids slut med sista 
leveransdatum 2021-10-31. 
-  Socialnämnden ger socialchefen mandat att, efter avslutad upphandling, 
teckna leasingavtal per nyanskaffat fordon.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2021 att finansiering av 
kommunens fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 
maximalt 12 milj. kr under år 2021. Endast ett mindre antal av 
kommunens fordon har avtal som löper ut under 2021, merparten av 
fordonen kommer att bytas ut efter ny upphandling som genomförs under 
2022.  
 
Avskrivnings- och räntekostnader skall belasta och rymmas inom 
budgetram hos respektive nämnd/styrelse som avropar fordon (Dnr 2020-
00505 04).   
 
SKI Kommentus ramavtal för Finansiell fordonsleasing 2017 omfattar: 
 
En leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt 
önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står 
som ägare och hyr ut bilen/bilarna till beställaren som betalar en 
leasingavgift varje månad.  
 
Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50% av momsen på 
avgiften är avdragsgill. 
 
Notera att 
• Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar 
• Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på investeringen 
• Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella leasingen 
 
Vid leasingperiodens slut lämnar beställaren tillbaka fordonet/fordonen. 
 
Under hösten 2021 går nuvarande leasingperiods avtal för 6 av 
socialförvaltningens  tjänstefordon som därav behöver återlämnas och 
ersättas av likvärdiga tjänstefordon.   
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Avtals tecknande: 
 
Efter avslutad upphandling föreslås socialchefen teckna leasingavtal per 
nyanskaffat fordon och därmed ta de avskrivnings- och räntekostnader 
som överenskommits vid den förnyade konkurrensutsättning som 
genomförts med fullmakt från socialnämnden. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslut påverkar både män och kvinnor lika men eftersom 
socialförvaltningens hemtjänst är kvinnodominerad påverkas fler kvinnor 
än män. I arbetsmiljöverkets projektrapport – inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
går det att se att det finns ett tydligt genusmönster, även när det kommer 
till arbetsmiljöförhållanden vad gäller resurser i form av fordon, mellan 
kvinnodominerade arbetsplatser såsom hemtjänst jämfört med en mer 
mansdominerad teknisk förvaltning. Inom kvinnodominerade verksamheter 
uppkommer resursbrist i form av antal fordon, och även brister i tillgången 
till bilvärmare och laddning av batterier, i mycket högre utsträckning än 
inom mansdominerande verksamheter. 
 

 
  
Även Kalix kommun socialförvaltningen deltog i inspektionen som ligger till 
grund för rapporten och fick återkopplat att vi trots utökning fortfarande 
har en brist på fordon inom hemtjänsten trots samåkning när det är 
möjligt, på vissa håll tvingas medarbetare använda egen bil. Behovet av 
fordon och antal ärenden förväntas öka. Detta ligger i linje med beslut om 
att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.  
 
Underlag 
Socialstyrelsen (2014) Projektrapport – inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av 
kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 
förvaltning 
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https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrappor
t-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Michael Westerlund 
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§ 102 Dnr 2021-00115 70 

Behov av utökning leasingbilar i hemtjänsten 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utöka antalet leasingbilar inom hemtjänstens 
verksamhet med 4 stycken under 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I hemtjänsten förekommer, i de flesta grupperna, bilkörning dagligen. Vi 
har med vikarier drygt 140 medarbetare i jobb varje vecka och de allra 
flesta av dem kör bil i tjänsten. I tjänsten används i första hand 
kommunens leasingbil, men på grund av att antalet leasingbilar är för få i 
förhållande till verksamhetens behov krävs i vissa fall att medarbetaren 
använder sina privata bilar. 
 
Verksamheten med hemtjänst ökar kontinuerligt då antalet brukare med 
behov och/eller antalet hemtjänstinsatser ökar. Detta inkluderar även 
insatser av nattpatrullen vilket innebär att totala behovet av leasingbilar 
ökar. Under sommarhalvåret används när det är möjligt tjänstecykel, vilket 
gör att behov av bil minskar inom närområdet. Under vinterhalvåret 
däremot ökar behov av bil med ca 50% jämfört med under sommaren då 
det inte är rimligt att färdas gående till tex. Stenbäcken. Under pandemin 
har socialförvaltningen haft förmånen/möjligheten att låna 4 bilar från 
kommunens bilpool utan att ta över kontraktet. Denna möjlighet kommer 
dock att upphöra nu när kommunens bilpool ska förändras. I samband 
med den förändringen har socialförvaltningen erbjudits att ta över 
leasingkontrakten för de 4 bilpoolsbilarna vi lånat under cirka ett år. 
Övertagandet skulle generera en ökat kostnad för 2021 för 4 leasingbilar 
på ca 340 tkr. Socialförvaltningen ambition är att finansiera kostnaden 
genom intern omfördelning av resurser, dock ser vi vissa farhågor utifrån 
nämndens ansträngda budgetläge. 
 
Jämställdhetsanalys 
Förslaget påverkar både kvinnor och män lika, men eftersom det inom 
socialförvaltningen är en högre andel kvinnor anställda så påverkar 
satsningen kvinnor i högre utsträckning. I arbetsmiljöverkets 
projektrapport – inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal 
verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning går det att se att det finns 
ett tydligt genusmönster, även när det kommer till arbetsmiljöförhållanden 
vad gäller resurser i form av fordon, mellan kvinnodominerade 
arbetsplatser såsom hemtjänst jämfört med en mer mansdominerad 
teknisk förvaltning. Inom kvinnodominerade verksamheter uppkommer 
resursbrist i form av antal fordon, och även brister i tillgången till 
bilvärmare och laddning av batterier, i mycket högre utsträckning än inom 
mansdominerande verksamheter. 
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Även Kalix kommun socialförvaltningen deltog i inspektionen som ligger till 
grund för rapporten och fick återkopplat att vi trots utökning fortfarande 
har en brist på fordon inom hemtjänsten trots samåkning när det är 
möjligt, på vissa håll tvingas medarbetare använda egen bil. Behovet av 
fordon och antal ärenden förväntas öka. Detta ligger i linje med beslut om 
att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.  
 
Underlag 
Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrappor
t-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Michael Westerlund 
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§ 103 Dnr 2021-00137 05 

Kommungemensam upphandling - livsmedel 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
-  delta i den kommungemensamma upphandlingen av Livsmedel 2022 
initierad av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens kostverksamhet ansvarar för att upphandla 
livsmedel till produktionsköken, skolornas tillagningskök, förskolornas 
mottagningskök samt Café Pausen. Denna upphandling avser de livsmedel 
som inte ingår samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att leverera måltider 
och livsmedel till våra verksamheter och omfattar kommunens 
huvudsakliga behov av livsmedel. För socialförvaltningen innebär det 
livsmedel för äldre- och handikappomsorg, exempelvis frukost, mellanmål 
och kvällsmål inom våra särskilda boenden för både äldre och yngre till ett 
värde om ca 3,9 mkr per år.  
 
Jämställdhetsanalys 
Upphandlingen berör både Kvinnor och män, flickor och pojkar. Relevant 
könsuppdelad statistik är inte framtagen, men grundläggande är att maten 
ska vara säker, främja aptit och matglädje för alla oavsett kön och ge 
individen möjlighet till att äta hälsosamt och hållbart.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Michael Westerlund 
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§ 104 Dnr 2021-00101 70 

Revisorsrapport - styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av handlingarna och kommer att följa 
revisorernas rekommendationer för att utveckla verksamheten genom att; 
 
-  med hänsyn till årets ekonomiska utveckling, fortsatt bevakar och 
arbetar med åtgärder för att vidhålla en budget i balans.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska 
förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ 
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs 
och utvecklas på avsett sätt.  
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer 
ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.  
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:  
Har socialnämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll? 
Granskningen omfattar följande granskningsområden: 
1.Styrning, kontroll och åtgärder. 
2.Måluppfyllelse för verksamheten. 
3.Måluppfyllelse för ekonomin 
 
Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på 
ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
(3).  
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och 
följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av  
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen av den grundläggande 
granskningen är:  
-  Att med hänsyn till årets ekonomiska utveckling, fortsatt bevakar och 
arbetar med åtgärder för att vidhålla en budget i balans. 
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Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kommer att göras inför eventuella framtida beslut som 
tas i syfte att nå en ekonomi i balans.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunens revisorer 
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§ 105 Dnr 2021-00104 70 

Fördjupad grundläggande granskning år 2020 SN och 
KS uppsikt 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av handlingarna och kommer att följa 
revisorernas särskilda rekommendationer genom att;  
 
-  Säkerställa att tillräckliga åtgärder fortsatt vidtas i syfte att nå en 
ekonomi i balans för år 2021 och kommande år.  
 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har genomfört en 
fördjupad grundläggande granskning avseende socialnämnden samt den 
uppsikt som kommun styrelsen bedriver över socialnämnden. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har säkerställt ett 
tillräckligt ansvarsutövande under år 2020. Vidare har granskningen syftat 
till att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt är ändamålsenlig och 
tillräcklig avgränsat till i huvudsak socialnämnden. I granskningen har vi 
biträtts av sakkunniga från PwC.  
 
Den sammanfattande revisionella bedömning utifrån fördjupad 
grundläggande granskning är att 
  
- Socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt ett tillräckligt 
ansvarsutövande under år 2020.  
- Kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att uppsikten över 
socialnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig. Vi vill särskilt lyfta fram att 
uppsiktsplikten generellt sett är ett fortsatt utvecklingsområde för 
kommunstyrelsen.  
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer  
- Att socialnämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder fortsatt vidtas i 
syfte att nå en ekonomi i balans för år 2021 och kommande år.  
- Att kommunstyrelsen tydliggör vad styrelsen anser är en del av sin 
uppsikt mot nämnderna samt när denna uppsikt utövas. Exempelvis kan 
detta tydliggöras i styrdokument och/eller genom särskilt beslut i 
kommunstyrelsen.  
 
Svar från socialnämnden och kommunstyrelsen på revisorernas granskning 
skickas senast 2021-06-30. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kommer att göras inför eventuella framtida beslut som 
tas i syfte att nå en ekonomi i balans.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
PwC Fördjupad grundläggande granskning är 2020 – socialnämnden, 
kommunstyrelsens uppsikt 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunens revisorer 
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§ 106 Dnr 2021-00105 70 

Information Revisorsrapport - grundläggande 
granskning kommunstyrelsen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av rapporten och lägga den till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande - Kommunfullmäktige 
beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten samt fastställer 
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kommunstyrelsen skall 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha 
uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet. Nämnderna skall 
inom sina områden tillse att verksamheten bedrivs enlighet med gällande 
mål, riktlinjer och föreskrifter samt utöva tillräcklig internkontroll över 
verksamheten.  
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprovning är nämndernas 
och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. För att kunna göra den slutliga 
revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur 
uppdraget fullgjorts och till resultatet i förhållande till fullmäktiges 
uppdrag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Grundläggande granskning avseende styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande verksamhetsår 2020 För 2020 års verksamhet har 
revisionen genomfört den årliga grundläggande granskningen med 
inriktning på om styrelsen och nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för 
att styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är 
översiktlig till sin karaktär och fokuserar på styrelsens och nämndernas 
styrning och kontroll av verksamheten samt på måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi. Granskningen har genomförts under perioden 
oktober 2020 - februari 2021.  
 
Bedömning av den grundläggande granskningen har skett dels utifrån en 
översiktlig protokoll- och dokumentationsgranskning med ett antal s k 
kontrollmoment dels utifrån diskussion med respektive nämnd/styrelse. Vi 
har i diskussionerna även i viss utsträckning följt upp vidtagna åtgärder 
med anledning av de bedömningar och förslag vi lämnat vid tidigare 
genomförda fördjupade granskningar. Årets granskning visar att styrelsen 
och nämnderna i huvudsak har en i allt väsentligt ändamålsenlig 
verksamhet. Avseende om verksamheten bedrivs på ett ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt visar fritids- och kulturnämnden på 
underskott om 9 mkr för år 2020. Det finns utvecklingsbehov för styrelsen 
och samtliga nämnder, med undantag från utbildningsnämnden, att 
utveckla instruktion för återrapportering som grund för den interna 
kontrollen.  
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att anta verksamhetsplan för sin 
verksamhet samt att se över indikatorer för att mäta måluppfyllelse för 
antagna mål.  
 
Vidare rekommenderar vi fritids- och kulturnämnden att fortsatt arbeta 
med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.  
 
Våra iakttagelser och bedömningar avseende styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2020 sammanfattas i föreliggande skrivelse och dess 
bilaga till respektive styrelse/nämnd (inget PM är framtaget för 
valnämnden eller jävsnämnden). I granskningen, liksom vid upprättandet 
av denna skrivelse, har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC. 
 
Resultatet 
Kommunstyrelsen  
Vår samlade bedömning är att styrelsen inte helt bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms verksamheten i allt väsentligt ha 
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen bedöms inte helt ha varit tillräcklig.  
 
Våra bedömningar baseras bland annat på följande iakttagelser:  
-  Styrelsen utgår från det kommunövergripande budgetdokumntet med 
tillhörande mål för verksamheten. Det finns mätbara mål för styrelsens 
verksamhet och ekonomi, även om vi ser ett behov av att styrelsen ser 
över indikatorer för att mäta måluppfyllelse av verksamhetsmålen, 
exempelvis kopplat till näringslivsarbetet. Styrelsen har antagit en 
internbudget, men inte verksamhetsplan, för året. I sammanhanget 
noteras dock att det finns ett utkast på verksamhetsplan.  
-  Styrelsen har inte antagit någon instruktion för återrapportering till 
styrelsen. Vid granskning av protokoll framgår att det sker regelbunden 
rapportering och information avseende verksamhet och ekonomi. 
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Delårsrapport och årsredovisning 
innehåller rapportering av måluppfyllelse och resultat.  
-  Styrelsen når delvis antagna verksamhetsmål. Vid hearing med styrelsen 
framgår att målet om ett positivt inflyttningsnetto inte kommer att nås. 
Avseende näringslivet uppges det fortsatt finnas utmaningar och att 
styrelsen ser över möjlighet att upprätta ett näringslivsråd.   
-  Styrelsen visar på ett ökande överskott för helåret, vilket uppgår till ca 
+12 7 mkr Poster som går med underskott inom verksamheten är 
ekonomienheten på -309 tkr och överförmyndaren på -86 tkr.  
-  Åtgärder har vidtagits för att nå fastställda mål, både avseende 
verksamhet och ekonomi, bland genom olika beslut om uppdrag till 
kommundirektör och förvaltning samt åtgärder för budget i balans.  
 
Vid hearing med styrelsen framgick följande:  
-  Kommunen har utmaningar med att attrahera kvinnor samt personer 
med utländsk bakgrund till kommunen. Området ses som väsentligt för att 
bl. a. öka inflyttningsnettot.  
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-  Näringslivet är ett prioriterat område framgent. En plan för 
besöksnäringen håller på att tas fram där tilläggsmedel getts från 
Tillväxtverket. Det finns även behov av utveckling för industriområden 
samt bostadsbyggande. 
 
Utbildningsnämnden  
Vår samlade bedömning är att nämnden inte helt bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms verksamheten i allt väsentligt ha 
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen bedöms l allt väsentligt ha varit tillräcklig.  
 
Våra bedömningar baseras bland annat på följande iakttagelser: 
-  Nämnden har upprättat en arbetsplan och internbudget för 2020 vilka 
bedöms som heltäckande. Antagna mål för verksamheten innehåller 
indikatorer för uppföljning eller är formulerade för att kunna följas upp.  
-  Nämnden har upprättat instruktion för återrapportering till nämnden. 
Rapportering sker löpande av verksamhet och ekonomi och inkluderar 
såväl måluppfyllelse som resultat. Nämnden når inte helt antagna 
verksamhetsmål. Vid hearing med nämnden framgår att en negativ trend 
kan ses avseende kunskapsresultatet för elever inom gymnasieskolan.  
-  För helåret visar nämnden på ett överskott om ca +7, 6 mkr. Nämnden 
når till mindre del antaget finansiellt mål (anpassa resurserna efter 
jämförbara nyckeltal, för kommungruppen).  
-  Nämnden har under året vidtagit åtgärder utifrån erhållen rapportering. 
Exempelvis har nämnden fattat beslut om olika uppdrag till förvaltningen 
samt genomfört omfördelning av medel för att hantera prognostiserat 
underskott inom olika poster. Störst underskott ligger inom grundskola 1-9 
(-879 tkr). Även förskoleklass (-363 tkr), friskola (-300 tkr) och gymnasiet 
(-279 tkr) är poster som visar på ett underskott, trots att nämnden som 
helhet går med överskott för år 2020 
 
Vid diskussion med nämnden framgick följande:  
-  Ett minskat födelsetal kommer att påverka nämndens verksamheter 
framgent. En annan utmaning uppges vara att behålla och göra 
gymnasieskolan mer attraktiv för flickor.  
-  Avseende insatser för ökad rörelse inom skolan framgick att det 
genomförts en satsning kring området inom ramen för Likvärdig skola 
(finansieras via statsbidrag). Arbetet sker med stöd av elevhälsan där 
syftet är att förändra attityd till stillasittande samt öka rörelsen inom 
skolan i form av bl. a. bensträckare och rörelsemönster. 
 
Socialnämnden  
Vår sammantagna bedömning är att nämnden i allt väsentligt bedrivit en 
ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet. 
Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inte helt har varit tillräcklig.  
 
Våra bedömningar baseras bland annat på följande iakttagelser:   
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-  Nämnden har antagit en verksamhetsplan samt internbudget för sin 
verksamhet. Nämnden har upprättat mål för verksamheten samt 
mål/åtgärder för en ekonomi i balans.  
-  Nämnden har inte upprättat en instruktion för hur återrapportering ska 
ske till nämnden. Rapportering av verksamhet och ekonomi sker 
regelbundet, även återrapportering av beslutade uppdrag om åtgärder för 
en budget i balans.  
-  För helåret når nämnden i huvudsak antagna mål för verksamheten.  
-  Årets resultat visar på ett överskott om +348 tkr, vilket är väsentligt 
bättre resultat jämfört med helårsprognos per december 2020 (-7 mnkr). 
Underskott finns inom äldreomsorgen på -5, 3 mnkr samt inom individ- 
och familjeomsorgen på -3, 9 mnkr.  
-  Nämnden har under året fått rapportering avseende det prognostiserade 
underskottet. Av protokollen framgår att nämnden regelbundet behandlar 
frågan. Nämnden arbetar aktivt med åtgärder för att uppnå budget i 
balans vilket har fått effekter på nämndens ekonomiska resultat. 
 
Vid diskussion med nämnden framgick följande:  
-  Nämnden har under föregående år genomfört en genomlysning och 
analys av sina områden i syfte att hitta åtgärder för en budget i balans. 
Arbetet med åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet har 
pågått under år 2020. Inköp av skyddsmaterial till följd av pandemin har 
skapat stora merkostnader för förvaltningen på ca 3,9 mnkr.  
-  Det finns utmaningar för verksamheten, särskilt kopplat till pandemin. 
En utmaning är att det finns fler äldre där behov av vård och omsorg och 
boende behöver tillgodoses. Även samverkan mellan socialtjänst och skola 
behöver utvecklas vilket legat still på grund av pandemin.  
-  Placeringskostnader står för en stor del av underskottet inom individ- 
och familjeomsorgen. Inom barn och unga finns fortsatt många barn i 
långa placeringar. 
 
Fritids- och kulturnämnden  
Vår sammantagna bedömning är att nämnden i allt väsentligt ha bedrivit 
en ändamålsenlig verksamhet. Vidare bedöms nämndens verksamhet ej ha 
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen bedöms inte helt ha varit tillräcklig.  
 
Våra bedömningar baseras bland annat på följande iakttagelser:  
En heltäckande verksamhetsplan och internbudget har antagits i nämnden, 
innehållande uppföljningsbara mål för verksamhet och ekonomi.  
-  Nämnden har inte upprättat instruktion för återrapportering till 
nämnden. Rapportering av verksamhet och ekonomi sker regelbundet vid 
nämndens sammanträden. Sett till rapporteringens innehåll omfattar 
rapporteringen uppföljning av måluppfyllelse och resultat.  
-  Av årsredovisning framgår att nämnden når antagna verksamhetsmål. 
Vid hearing med nämnden framgick att nya målsättningar kommer att 
arbetas in i verksamhetsplan för år 2021. . För helåret visar nämnden på 
ett ökande underskott om ca -1,9 mnkr. Störst underskott ligger inom 
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enheten fritid på -2 532 tkr. Underskott finns även inom enheten kultur 
och för Fritidsgården Frizon på -32 tkr respektive -20 tkr.  
-  Vid hearing med nämnden framgick att pandemin har påverkat 
verksamheten negativt med uteblivna intäkter vid idrottsanläggningar. 
Vidare framgick att personal inom område fritid inte har permitterats under 
året trots av att vissa delar av anläggningar har stängts, utan fått andra 
arbetsuppgifter. Nämnden har även fått bidrag (1 mnkr) i form av 
pandemistöd att fördela till föreningslivet.  
-  Vid granskning av protokoll kan ses att nämnden utifrån erhållen 
uppföljning fattar beslut om olika uppdrag till förvaltningen. Vidare har 
kontinuerliga analyser av budgetutfallet genomförts under året, utifrån 
nämndens prognostiserade underskott. 
 
Vid diskussion med nämnden framgick följande:  
-  Nämnden planerar för verksamhet utifrån rådande förutsättningar da 
pandemin kan antas pågå en bit in på det nya året. I budget 2021 har 
nämnden fått kompensation för internhyror och underhållskostnader vilket 
i stort sett motsvarar den miljon nämnden fått i tillägg för ökade kostnader 
till följd av pandemin. Nämnden prognostiserar inte att nå en ekonomi i 
balans år 2021 men det är avhängigt hur pandemin utvecklas och vilket 
intresse det blir för t ex bad och gym efter pandemin. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Vår sammantagna bedömning är att nämnden inte helt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms verksamheten i 
allt väsentligt ha bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Den interna kontrollen bedöms inte helt som tillräcklig.  
 
Våra bedömningar baseras bland annat på följande iakttagelser:  
-  Nämnden har antagit en internbudget, men inte formellt en 
verksamhetsplan, för sin verksamhet. I sammanhanget bör noteras att det 
finns interna planeringsdokument för nämndens verksamheter. Vid hearing 
med nämnden framgår att verksamhetsplaner ska fastställas i nämnden 
för år 2021. Från kommunens budgetdokument framgår mätbara mål för 
verksamhet och ekonomi. 
-  Nämnden har inte upprättat någon instruktion för återrapportering till 
nämnden. Regelbunden rapportering kring verksamhet och ekonomi sker 
vid nämndens sammanträden. Rapporteringen omfattar både 
måluppfyllelse och resultat.   
-  För helåret når nämnden delvis måluppfyllelse för antagna 
verksamhetsmål. Nämnden har anställt extra personal under perioder för 
att klara tillsyner inom olika områden. Det finns fortfarande en 
tillsynsskuld men den bedöms inte som alarmerande.   
-  Enligt årsredovisning 2020 gör nämnden ett minskande underskott om 
totalt endast -16 tkr, vilket är ett betydligt bättre resultat jämfört med 
prognostiserat resultat per augusti som uppgick till -l 900 tkr. Stört 
underskott ligger inom teknisk försörjning som visar ett resultat på -2 867 
tkr. Även räddningstjänsten visar ett underskott om -242 tkr.   
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-  Åtgärder har vidtagits i form av beslut om uppdrag till förvaltningen. 
Vidare har nämnden upprättat åtgärder för budget i balans, bland annat 
att löpande prioritera och analysera behov av alla inköp. Vidare ska 
ständig uppföljning ske av verksamheternas kostnader. Arbete pågår med 
att finna åtgärder som både på kort och på lång sikt för att bidra till 
nollresultat.  
 
Vid diskussion med nämnden framgick följande: 
-  Pandemin har orsakat ett ökat sjuktal i nämndens verksamheter, dock 
uppges nämnden ändå ha kunnat bedriva sin verksamhet. Inom bygg- och 
miljö har det tillkommit smittskyddskontroller vilket resulterat i en ökad 
arbetsbelastning. Det finns ett fortsatt behov att genomföra dessa 
kontroller.  
-  Vid hearing med nämnden framgår att det finns poster (busstrafiken och 
försäkringspremier) som är svåra att påverka. 
 
Avslutning  
Inom ramen för vår årliga granskning kommer vi följa styrelsens och 
nämndernas utvecklingsarbete i bland annat de avseenden som noterats 
som förbättrings- och utvecklingsområden ovan. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kommer att göras inför eventuella framtida beslut som 
tas i syfte att nå revisorernas rekommendationer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-16 
PwC rapport – grundläggande granskning 2020 KS 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 107 Dnr 2021-00051 70 

Gynnande beslut i särskilt boende  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut 
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 
Gynnade beslut Särskilt boende SoL:  
Mars månad 23 
 
På korttidsenheten vistas: 
15 personer (20 platser finns) 
 
Betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen är fortfarande oklart.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
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§ 108 Dnr 2021-00048 70 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad 
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut.  
 
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 2021-01-01- 2020-03-31. Redovisningen har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.   
 
För kvartal 1 2021 rapporteras enligt nedan:  
Verksamheter inom  
ÄO = Äldreomsorg 
LSS OF= Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 
Barn och unga ärenden IFO 
Vuxenärenden IFO 
 

Ej verkställda 
gynnande beslut 
fördelade på  
män respektive 
kvinnor 
 
       Män         Kvinnor          

Summa 
total 

Beslut enligt 4 kap 1 § SoL 11 17 28 
LSS OF 9 § 9 Boende för vuxna  1 1 
Summa totalt   29 
 
 
Observandum att vissa personer kan ha två icke verkställda beslut i form 
av särskilt boende och dagligverksamhet. 
 
Ej verkställda beslut  
Kommunen är skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Det framgår enligt  
- 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 
- 28 f-h §§ lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)  
Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd.  
 
Vilka insatser som avses och skälen till att besluten inte har verkställt 
framgår av tabellen nedan. 
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Sammanställning 
 
Kön Insats Lagrum Orsak Datum 

för 
beslut 

Datum 
för 
avbrott 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Har tackat nej till erbjuden 
plats: 2020-06-16. 
Verkställt 2021-02-06. 

2020-
03-09 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Har tackat nej till erbjuden 
plats:2020-07-24. 
Verkställt 2021-02-04. 

2020-
03-12 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Har tackat nej till erbjuden 
plats: 2020-06-30. 
Verkställt 2021-01-08. 

2020-
03-15 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Önskar inga insatser i 
avvaktan. Verkställt 2021-
02-04. 

2020-
10-05 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Utökat insatserna. 
Verkställt 2021-01-14 

2020-
10-07 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Behovet tillgodoses via 
korttidsenheten. Verkställt 
2021-02-08. 

2020-
09-16 

 

Make 
par 

Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig bostad. Har 
stöd av hemtjänst och maka 
i väntan på boendeplats. 
Avslutad på egen 
begäran 2021-02-12. 

2020-
06-02 

 

      
Kvinna Särskilt 

boende 
4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig bostad. Bor i  
annan kommun. Verkställd 
2021-01-05. 

2020-
07-30 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. Bor i 
annan kommun. Verkställt 
2021-02-17. 

2020-
08-07 

 

Kvinna  Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. Har 
stöd av hemtjänst i väntan 
på boendeplats. Tackat nej 
till utökade insatser. Tackar 
nej till erbjudande om 
särskilt boende plats 2021-
02-22. 

2020-
08-25 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Verkställs 2021-03-30. 

2020-
12-15 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Verkställt 2021-03-26. 

2020-
11-12 
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Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Verkställt 2021-03-22. 

2020-
12-11 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 2020-
11-03 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Den enskilde har tackat nej 
till erbjudande 2021-03-26. 

2020-
12-10 

 

Kvinna LSS bostad 9:9 LSS Av hälsoskäl hos den 
enskilde ej verkställt. 

2020-
12-09 

 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Daglig verksamheten stängd 
pga Covid-19. Önskar inga 
andra insatser i väntan på. 

 2020-
04-29 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Pausad på egen begäran 
pga Covid-19. 

 2020-
03-27 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 

 2020-
03-30. 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Ej påbörjat på grund av att 
den enskilde är rädd för 
Covid-19. Avslutas 2021-
02-05. 

 2020-
03-30 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 2021-
02-10 Avslut på egen 
begäran. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 
Avslutad 2021-02-04. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagverksamheten stängd på 
grund av Covid-19. 
Avslutat, flyttat till säbo 
2021-02-24. 

2020-
04-29 

 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Daglig verksamhet stängd 
på grund av Covid-19. 
Beslutet har verkställts 
2021-01-13. 

 2020-
03-26 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
SoL 

Daglig verksamhet stängd 
på grund av Covid-19. 
Beslutet har avslutats på 
egen begäran 2021-01-
15. 

 2020-
03-23 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
SoL 

Daglig verksamhet stängd 
på grund av Covid-19. 

 2020-
03-30 

Man Korttidsvistels
e 

4 kap 1§ 
SoL 

Korttidsvistelse/växelvård – 
Eget beslut om att avvakta 
pga. Covid-19. 

2020-
09-16 
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Jämställdhetsanalys 
Rapporteringen har sedan den infördes alltid haft en redovisning av antal 
män och kvinnor som rapporterats in till IVO. Vid ansökningar om särskild 
boendeplats är det  
alltid behovet som styr beslutet. Då behovet styr görs ingen skillnad 
mellan män och kvinnor. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
76(82) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr 2021-00139 70 

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
Ungdomsjobb 2021  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ansöka om medel för ungdomsjobb 2021 från 
arbetsförmedlingen. För Kalix Kommun 290 952 kr enligt 
fördelningsnyckeln.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att förbättra ungas inträde på 
arbetsmarknaden och att fördela medel till kommunerna för att stärka 
deras möjligheter att skapa jobb för unga. Medlen jobb för unga lämnas 
med syfte att stimulera anställningar av ungdomar hos kommunerna. 
 
Projektet jobb för ungdomar 2021 har som mål att ännu fler ungdomar ska 
få möjlighet att få ett ungdomsjobb. Det är en satsning som kompletterar 
kommunens redan planerade satsningar och ska inte användas istället för 
redan avsatta medel eller planer. 
 
Målgruppen för medlen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, 
som under 2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att 
avsluta, sin gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser 
inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars 
kan ha svårt att finna jobb på egen hand på grund av socioekonomisk 
utsatthet ska prioriteras. 
 
Kommunen är ansvarig för att ungdomsjobben kommer till stånd med 
hjälp av den statliga finansieringen. Senast den 15 februari 2022 ska 
kommunen lämna in en slutredovisning till arbetsförmedlingen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Arbetsförmedlingen i Kalix 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 110 Dnr 2021-00138 70 

Återrapport - uppföljning av IVO- ärendet Rönngården 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av IVO-ärendet Rönngården..  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för uppföljningen av 
handlingsplan för Rönngården.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2021-04-26  
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§ 111 Dnr 2021-00084  

Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och 
omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Meddelande 2021-03-22 om tillsyn och begäran om uppgifter, nationell 
tillsyn av i vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare av 
hemtjänstinsatser samt om kommunen kontrollerar att dessa har tillstånd 
från IVO att utföra hemtjänstinsatser. Dnr 3.5.1-10050/2021-1.  
Besvarad av socialchef 2021-03-23.  
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§ 112 Dnr 2021-00083  

Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsmeddelande 2021-03-06 från Arbetsmiljöverket, beteckning 
2021/014120 
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§ 113 Dnr 2021-00095 70 

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av lämnade informationer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar i aktuella ärenden.  
 
Katarina Burman (V) ordförande informerar i aktuella ärenden:  
 
- Upphandling av extern oberoende utredare av omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredning.  
 
- Särskilda boende utredningen 2022 – information om planering, analys 
och tidplan.  
 
Beslutsunderlag 
- Socialstyrelsen om Covid och anhöriga 20 april 
- Ove Ledin Ekonomisk vårproposition 2021 
- Nationellt kompetenscentrum, (Nka) Covid SKR 210420 
- Lägesrapporter från Socialstyrelsen 210420 
- Information brukarenkäterna försenade 210421 
- BRIS årsrapport 2020 
- Delrapport 2020 extern utvärdering SAMUEL 
- Aktuellt från SKR Socialchefsnätverket 9 april Åsa F-T 
- Resultat BU Funk 2020 till skr.se 
- Patientnämndens årsberättelse 2020 
- Protokoll från Patientnämndens Beslut § 4    
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§ 114 Dnr 2021-00161 70 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Linus Häggström, (M) till personlig ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott för Kurt-Åke Andersson ( C ).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Linus Häggström (M) föreslår socialnämnden besluta utse sig själv till 
personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott till Kurt-Åke Andersson 
( C ).  
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
82(82) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr 2021-00162 70 

Förslag utredningsuppdrag delegationsordning från 
Linus Häggström (M) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet till nästkommande 
socialnämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Linus Häggström (M) har vid dagens sammanträde lämnat in ett förslag 
rörande utredningsuppdrag av delegationsordningen - upphandlingar till 
socialnämnden.  
 
 
 
 
      
 
 


