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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 8 december 2021 kl 09:00-16:00. 

Beslutande Ledamöter 

Katarina Burman (V), Ordförande 
Bertil Sundqvist (S),  vice ordförande 
Dan Brännmark (S) 
Anette Wernersson (S) 
Vappu Vuokila Pönkkö (S) via TEAMS 
Lena Lindman-Sjöberg (S) ersätter Lennarth Nyman (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Irma Spårman (M) t o m kl. 15:30 
Monica Ljung (M) ersätter Irma Spårman kl. 15:30-16:00 
Linus Häggström (M)  
Monica Ljung (M) ersätter Linus Häggström (M) kl. 13:00-13:50 
Stefan Granström (C) 
Jimmy Väyrynen, (M) ersätter Birgitta Spets (L) kl. 09:00-12:00 

Birgitta Evling, (M) ersätter Birgitta Spets (L) kl. 13:00-16:00 
 

 Ersättare 

Lotten Olofsson Lundegren (S) 
Ritva Persson (S) 
Helena Laestadius (S) 
Bertil Blomdahl (S) 
Jesper Granér (S) 
Monica Ljung (M) 
 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef § 241, 246-256, 259-261, 263, 265, 270-273 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare § 269 
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs 
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom § 244, 254, 256 
Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende § 264 
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg 
Hanna Henriksson, områdeschef individ- och familjeomsorg § 257-258 
Eva-Britt Öhman, områdeschef hälso- och sjukvårdsenhet 
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare § 245 

Justerare Stefan Granström (C) 

Justeringens plats och tid 
 

Socialförvaltningen, 2022-01-18 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 237-275 

 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Stefan Granström  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-18 Datum då anslaget tas ned 2022-02-09 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 237 Dnr 5853  

Upprop 

Socialnämndens beslut 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.      
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§ 238 Dnr 5854  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Stefan Granström ( C ) att jämte 

ordförande justera protokollet.       
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§ 239 Dnr 5855  

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer ärendelista för dagens sammanträde. 

 

Under sammanträdet inkommer nämndinitiativ från Moderaterna.   

 

Tillägg:  

- Nämndinitiativ från Moderaterna – Uppdrag att tillsammans med 

arbetsmarknadsenheten utreda och kostnadsberäkna nya arbetssätt eller 

projekt inom arbetsmarknadsenheten 

 

Till beredning:  

- Nämndinitiativ från Moderaterna – Uppdrag att utreda och 

kostnadsberäkna ett nytt arbetssätt för framtida hållbar 

kompetensförsörjning inom socialförvaltningens område 
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§ 240 Dnr 5856  

Information från arbetsmarknadsenheten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Peuravaara, arbetsmarknadsansvarig, Birgitta Fransson, 

ferieansvarig och Elin Björkman, arbetskonsulent inom 

arbetsmarknadsenheten ger en presentation av dess organisation och 

vilka insatser som ges.  
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§ 241 Dnr 2021-00335 70 

Rapport utredningsuppdrag vård och omsorg vid 

Rönngården  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av resultatet av utredningsuppdraget vård och 

omsorg vid Rönngården och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta 

vidare med de föreslagna utvecklingsområdena och återrapportera till 

socialnämnden i februari samt april 2022.                                                            

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått flera skrivelser där upplevda brister i vården och 

omsorgen påtalas. Vi har också haft några IVO anmälningar varav en 

pekar på brister i social dokumentation och brister i omvårdnaden. 

Åtgärder och handlingsplaner är gjorda. 

En övergripande arbetsmiljö- och omsorgsutredning är gjord och 

presenterades i socialnämnden i oktober.  

 

Förvaltningschefen vill även göra en fördjupad utredning avseende den 

vård och omsorg som bedrivs på Rönngården i ett led att arbeta med att 

säkerställa god vård och omsorg utifrån brukarfokus samt som 

förbättringsarbete då förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar i 

en lärande organisation. 

 

En utomstående erfaren person har anlitas för att göra denna 

verksamhetsnära utredning avseende vård och omsorgen vid 

Rönngården och utvecklingsområden är föreslagnas. Förvaltningen avser 

arbeta vidare med dessa förbättringsområden och föreslagna 

utvecklingsområden som utgångspunkt både på Rönngården samt övriga 

särskilda boenden så vi säkerställer en likvärdig vård och omsorg vid alla 

enheter.  

   

Jämställdhetsanalys 

Utredningen vid Rönngården Särskilda boende för äldre påverkar män 

och kvinnor lika. Alla 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 brukarens kön. Varje möte är unikt och behöver 

anpassas efter enskildas behov och förutsättningar.  

 

Förslag under sammanträdet 

Bertil Sundqvist (S) vice ordförande föreslår att återrapportering även 

ska ske till socialnämnden i februari 2022 samt april 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport Rönngården, 2021-11-23 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
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Handlingsplan verksamhet särskilt boende 

Utredningsuppdrag vård och omsorg Rönngården, 2021-10-20     

 

Protokollsutdrag skickas till  

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 242 Dnr 2021-00306  

Meddelanden och delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.       

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsstyrelsen Norrbotten 2021-11-01 Beslut om fördelning av 

anvisningar år 2022 till kommuner i Norrbottens län 

 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 206 Motionssvar 

Enhetstaxa för färdtjänst 

 

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 205 Motionssvar – 

konsumentvägledning 

 

4. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § Riktlinjer internhyra – 

revidering samt reviderad version av riktlinjer interhyra 

 

5. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 195 Uppföljning av 

Äldreplan för Kalix kommun 2018-2026 

 

6. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 190 Lönestruktur och 

strategisk lönesättning 

 

7. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 209 Revisionsrapport – 

ersättning till förtroendevalda för inkomstbortfall 

 

8. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 191 

Kompetensförsörjningsplan 

 

9. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 194 Årlig uppräkning av 

avgift för dödsboförvaltning 

 

10. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 193 Tillägg i 

socialnämndens reglemente – befogenhet att besluta om gravsättning 

enligt begravningslag (1990:1144) 5 kap 2 § 

 

11. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 198 Kommunstyrelsens 

arbets- och personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022  

 

12. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 188 Delårsrapport 

inklusive målredovisning kommunen 

 

13. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 212 Motion – införande 

av äldreombudsman lämnas till socialnämnden för beredning. 
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14. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 213 Motion – förändrad 

och förbättrad habiliteringsersättning överlämnas till socialnämnden för 

beredning.  

 

15. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 215 Motion – framtida 

enkäter från socialförvaltningen lämnas till socialnämnden för beredning. 

 

16. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 208 Julgåva till 

kommunens anställda samt familjer som lever på försörjningsstöd eller 

existensminimum 

 

17. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 177 Avsägelse politiskt 

uppdrag (MP) - ersättare socialnämnden. Karl-Erik Nordmark (MP) har 

begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

 

18. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-18 § 182 Val ersättare (MP) 

– socialnämnden t o m 2022-12-31. Kristina Enholm (MP) utses som 

ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2022.      
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§ 243 Dnr 2021-00307  

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut för perioden 

2021-10-01-2021-11-30.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen redovisar delegationsbeslut för perioden  

2021-10-01—2021-11-30.  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 

Delegationsbeslut Faderskap/Familjerätt 

Delegationsbeslut Flykting 

Delegationsbeslut FN LSS PASFB 

Delegationsbeslut FN SoL 

Delegationsbeslut IFO Barn 

Delegationsbeslut IFO Vuxen 

Delegationsbeslut Äldreomsorg     
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§ 244 Dnr 2021-00305  

Månadsrapport oktober 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för januari-

oktober 2021.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom redogör för månadsrapport oktober 

2021. 

 

Årsbudget 451 190

Kapitalkostnad 2 324

Helårsprognos 454 514

Avvikelse -1 000

 
 

Resultatkommentar 

 

Socialförvaltningens helårsprognos pekar på ett underskott om 1 mkr, 

vilket är en förbättring med 0,8 mkr mot föregående prognos. 

Sammanfattningsvis finns förbättringar  inom flertalet områden bl.a. 

politikerkostnaderna, individ- och familjeomsorgen samt stöd och 

omsorg. Äldreomsorgens prognos vad avser personalkostnader inom det 

särskilda och ordinära boendet, har ett lägre underskott än tidigare 

befarat. Däremot har hemtjänsten inom Övre Bygdens område ökat, 

vidare har RKM, Regionala Kollektiv Trafikmyndigheten, fakturerat 

kommunerna en högre avgift, vilket för Kalix del blir ca 240 tkr. Vi ser 

även, de senaste månaderna, att färdtjänstresorna ökat, vilket kan 

förmodas är en effekt av att restriktionerna lättat. Sammantaget gör 

detta att prognosen för äldreomsorgen försämras med 0,3 mkr. 

 

Pandemin har under 2021 medfört höga kostnader och förvaltningen har 

nödgats att använda större delen av det statliga bidraget för 

äldreomsorgssatsningen, 9,1 mkr, till att täcka dessa merkostnader 

relaterade till Covid-19, i syfte att förebygga och i största möjliga mån 

minska smittspridningen. Statsbidraget har oavkortat gått till 

äldreomsorgen. Kohortvård, fortsatt hög nivå på sjukfrånvaron, 

framförallt inom äldreomsorgens särskilda boenden, har genererat 

övertid, men även extrapersonal i form av timanställda. I början av året 

fanns behov av en extra MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

liksom övertid och förstärkt bemanning inom enhetschefsledet. Även 

inköpen av skyddsmaterial har medfört höga kostnader, både på grund 

av kraftiga prisökningar och högre volymer. 

 

Faktorer som påverkat årsprognosen positivt är bl.a. att förvaltningen 

retroaktivt erhållit statligt stöd för merkostnader relaterade till Covid 
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avseende 2020, 1,7 mkr. I budget finns även nämndens reserv för 

oförutsedda kostnader, 1,2 mkr samt att, av de medel som finns avsatta 

i budgeten i form av kompetensmedel, kommer ca 0,4 mkr inte att 

förbrukas.  

 

Politikerkostnaderna var i tidigare prognos påverkade av det 

utredningsuppdrag nämnden tog beslut om under våren. Nu vet vi att vi 

har beviljats statsbidrag inom området arbetsmiljö som kommer att 

täcka denna kostnad om 0,4 mkr. 

 

Hälso- och sjukvårdsenheten förväntas fortsatt ha budget i balans. 

 

Äldreomsorgens årsprognos är, som ovan nämnts, påverkat av 

merkostnader till följd av pandemin. I detta ligger även kostnaden för en 

utökad nattpatrull, ca 1 mkr. Inom särskilt boende var början av året 

resurskrävande, men även sommarperioden bidrar med ett underskott. 

Inom det ordinära boendet är antalet hushåll relativt stabilt, det som 

ökar är den genomsnittliga tiden per hushåll. En högre vårdtyngd 

påverkar, men även effekter av pandemin. Årsprognosen för 

äldreomsorgen som helhet pekar mot ett något större underskott, 11,3 

mkr mot tidigare 11 mkr. Försämringen beror bl.a. på att kostnader för 

färdtjänsten blir högre än tidigare beräknat. 

 

Individ-och familjeomsorgens prognos pekar på ett underskott om 3,5 

mkr mot tidigare 4,2 mkr. Placeringskostnaderna inom IFO förväntas 

överskrida budget med 5 mkr och försörjningsstödet 2,6 mkr, vilket är 

en smärre förbättring mot tidigare 3 mkr. Det ansträngda 

bemanningsläget som rått inom hela IFO, gör att personalkostnaderna 

ligger under budget. Därutöver har statsbidrag tillförts bl.a. för arbetet 

med våld i nära relationer, men även för att utveckla arbetet med 

familjehemmen. Dessa faktorer tillsammans med Arbetsmarknads-

enheten och integrationen, förväntas ge ett budgetöverskott 4,1 mkr.  

 

Området för stöd och omsorg har förbättrat helårsprognos något, ca 0,2 

mkr, och beräknas ge ett överskott mot budget med ca 5,0 mkr. Den 

dagliga sysselsättningen har haft ett lägre bemanningsbehov och 

verksamheten har avvaktat med rekryteringar. Även de särskilda 

boendena, liksom stöd- och omsorgsgruppen och personlig assistans 

beräknas ge ett budgetöverskott. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Förvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder, bl.a. 

 Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och 

planering utifrån behov och budget. 

 Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem för att 

undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 

 Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 
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 Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt detaljerad 

analys av orsaker till kostnadsökningen. Jämförelse riktlinjer med 

andra kommuner. 

 Minska kostnaden för externa konsulter och bemanningsföretag. 

 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 rehabiliteringsplaner, fördjupad analys inom 

de områden som har den högsta sjukfrånvaron. Analys av 

vårdtyngd, dagplanering och omfördelning av personal, innan 

vikarie tillsätts vid ex korttidsfrånvaro. 

 Utveckla processen och säkerställa att beslut om särskilt boende 

enligt SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte 

kan tillgodoses med andra insatser inom SoL och LSS, t.ex. 

hemtjänst. 

 Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden. 

 Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser 

utfall mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 

 Minska kostnader genom kostnadseffektiva upphandlingar och 

avtal.  

  

Faktorer som kan påverka resultatet 

 Corona-virusets utveckling är avgörande för om prognosen 

kommer att hålla. 

 Statsbidrag, antal och omfattning och förutsättningar att 

omvandla dem till praktiskt utförande. 

 Nivå på sjukfrånvaron. 

 Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat 

omvårdnadsbehov 

 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. 

 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. 

 Eventuella saneringsbehov av lägenheter inom IFOs verksamhet 

och integrationen 

 Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 

assistansersättningen. 

 Bemanningsläget inom Individ- och familjeomsorgen 
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 Bemanningsläget vad avser sjuksköterskor till hälso- och 

sjukvårdsenheten. 

 Effekten av nya boendeformen för äldre. 

 Effekten av digitaliseringsprojekten 

 Upphandlingar och avtal. 

  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport oktober 2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-30     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Ekonomichef 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 245 Dnr 2021-00321 70 

Återrapport och information om statsbidrag - 

uppföljning och planering 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen om statsbidrag – uppföljning och 

planering inför 2022.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Drugge, kvalitetsutvecklare redogör för statsbidrag 2021.  

 

Statsbidragen kan vara generella, vilket innebär att kommunen fritt kan 

nyttja medlen utifrån det som behövs lokalt. De kan också vara riktade, 

vilket innebär att medlet enbart får användas till ett av staten utpekat 

och definierat ändamål. 

 

Generella statsbidrag har syftet att förstärka eller förbättra verksamhet 

och riktar sig till alla kommuner. De utgör således en del av den 

generella finansieringen av sådan verksamhet som kommunen och 

regionen bedriver inom ramen för existerande lagstiftning och övrig 

reglering. 

 

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst 

ändamål, en speciell insats eller en specifik verksamhet i kommunen, 

ofta också under en angiven tidsram. De fördelas enligt olika kriterier 

och är förenat med olika typer av specifika krav som till exempel 

ansökan, medfinansiering, redovisning och uppföljning. De flesta av 

dessa betalas inte ut med automatik utan måste sökas. De riktade 

statsbidragen kan vara permanenta, nivåhöjande eller 

”semipermanenta”, vilket innebär att de ligger kvar år efter år som 

riktade bidrag, men det finns ingen garanti för att de inte kan avslutas. 

 

Jämställdhetsanalys  

Informationen föranleder ingen jämställdhetsanalys.             

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Beslutade och planerade satsningar, 2021-11-29     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 246 Dnr 2021-00131 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - demenssjuksköterska 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens tar del av återrapporten för socialnämndens satsning i 

äldreomsorgen för att säkerställa och utveckla en god vård och omsorg – 

demenssjuksköterska.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  

 

I budgetpropositionen för 2022 föreslås att regeringen fortsätter med 

den största nationella satsningen på äldreomsorgen, Ett årligt 

resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas till 

kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 

äldreomsorgen. Beslut om statsbudgeten sker i slutet av november och 

fördelning av pengarna till utskotten sker (preliminärt) löpande fram till 

mitten av december.  

 
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.  

 

Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 

utveckla och säkerställa en god vård och omsorg med brukaren som 

utgångspunkt. En satsning för att stärka vården och omsorgen var 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 för att utveckla 

och stäkra vården och omsorgen.  

 

En strategisk demenssjuksköterska är ”spindeln i nätet” och ska ha en 

övergripande funktion i kommunen som sakkunnig inom demensfrågor, 

både för personer med minnesproblem och deras närstående, men också 

personal inom äldreomsorg och sjukvård, kommunledningen och 

allmänheten. Denna ska utveckla arbetsområdet för att kvalitetssäkra 

vården och omsorgen i enlighet med socialnämndens mål och 
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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. 

 

En demenssjuksköterska är rekryterad och påbörjar sin anställning 

januari 2022. Tilltänkt finansiering under 2022 via det riktade 

statsbidraget från regeringen för att stärka sjusköterskebemanningen i 

särskilt boende. 

 

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.  

 

Underlag 

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. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-23    

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
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§ 247 Dnr 2021-00133 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - mobiltelefoner till hemtjänsten  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten inköp av mobiltelefoner till 

hemtjänsten.      

 

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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Vi vill förbättra och förenkla nåbarhet och samverkan mellan 

medarbetarna i hemtjänsten som har sina uppdrag ute på fältet- D 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. Vi ser även att detta påverkar arbetsmiljön i positiv riktning 

då medarbetarna enkelt kan nå andra, meddela förändringar och kan 

tillkalla hjälp under sina arbetsskift. De personliga telefonerna förvaras 

på arbetsplatsen efter avslutat pass. Vikarier får tillgång till lånetelefoner 

så samverkan säkerställs 

 

Socialnämnden beslutade i juni att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

köpa in personliga telefoner till avsedda medarbetare i äldreomsorgen 

för att använda i tjänsten sam att säkerställa finansiering såsom att 

lämpligt statsbidrag används till  satsningen och återrapportera utfallet 

av beslutet i december 2021 

 

En inventering av hemtjänstens behov är genomförd och totalt handlar 

det om 153 stycken mobiltelefoner som är direktupphandlade och 

beställda av vår IT-enhet till en kostnad av 362 457 kr. Kostnaden blev 

högre än ursprungligen beräknat utifrån att vi efter ytterligare 

inventering såg ett större behov än först beräknat samt att vi efter 

samråd vår IT-enhet kom fram till att en annan modell än var mer 

lämpad till och anpassad för hemtjänstens verksamhet. Det är även 

samma modell som används av andra kommuners hemtjänst. Detta 

tillsammans med att kostnader för bland annat hårdvaran ökat till följd 

av Covid-19 pandemin står för fördyringen.  

 

Kostnad 

Beräknad kostnad 362 457 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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Underlag 

Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 

mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 

förvaltning 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapp

ort-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-

kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 

 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp      

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
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§ 248 Dnr 2021-00134 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - åldras med funktionshinder 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten uppföljning utbildning att åldras 

med funktionshinder.    

 

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.  

 

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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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.  

 

Socialnämnden fattade beslut att satsa på en utbildning inom området. 

Socialförvaltningen har hösten 2021 köpt in en utbildning via SKR - 

Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning – fakta och idéer om 

utformning av stöd 

 

Utbildningen finns att ta del av fram till hösten 2022. 

 

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, 2021-11-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp    
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§ 249 Dnr 2021-00130 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - tillfällig nattpatrull 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten för socialnämndens satsning i 

äldreomsorgen för att säkerställa och utveckla en god vård och omsorg – 

tillfällig nattpatrull.     

 

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 socialförvaltningens 

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 och säkerställa 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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Hemtjänsten ökar i socialnämndens område och även nattetid. Vi ser att 

med rådande utökning måste socialnämnden säkerställa en god vård och 

omsorg och behöver starta upp en tillfällig nattpatrull. Vi ser bland annat 

att under pågående pandemi har brukarnas behov av större och 

tidsmässigt längre besök av insatser ökat då sjukdomen påverkat 

brukarna då kraft och ork minskat. Vi har i dagsläget ett ökat antal 

brukare som har en palliativ diagnos. Dessa personer har som önskan att 

få stanna hemma så länge det går. Några har även uttalat att de önskar 

somna in i sin egen bostad. Detta gör att nattpatrullens personal ofta blir 

kvar hos dessa brukare några minuter extra för att se till att de har det 

bra, känner sig lugna och trygga. 

 

Sedan 23 april 2021 har en ”extrabil” satts in (1 person/natt) för att 

brukare ska få sina beviljade insatser utförda. Den tillfälliga utökningen 

är i dagsläget planerad pågå fram till 2021-12-31. Från verksamheten 

ser vi i dagsläget ingen möjlighet att lägga ner den extra patrullen, 

bedömningen är att denna insats behövs för att säkerställa att våra 

brukare ska få sina beviljade insatser utförda. Då behovet kan förändras 

framöver kommer vi fortsatt nogsamt följa utvecklingen. Uppföljningar 

där brukarnas behov och medarbetarnas arbetsbelastning tas i beaktning 

görs månadsvis. Den tillfälliga personalutökningen bedöms fortsatt 

behöva kvarstå från kl. 20:00 till 03:00 det vill säga 7 timmar per natt. 

 

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. 
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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 

Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 

mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 

förvaltning 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapp

ort-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-

kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-23 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
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§ 250 Dnr 2021-00132 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - Nära vård team  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten för socialnämndens satsning i 

äldreomsorgen för att säkerställa och utveckla en god vård och omsorg – 

Nära vård team. 

        

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 Nära vårdteam (Resursteam) 

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 

uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 

intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 

äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
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Förvaltningen beredde ärendet och sammanställde förslag till beslut 

utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 

vägdes in.  

 

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 

samt omsorgspersonal. Teamet ska stärka hemgång i samverkan med 

primärvården. Det kan vara i samband med 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 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 Hälso- och 

sjukvårdspersonal 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 togs fram, utvärderingar och uppföljning och analyser ska 

göras löpande och en hållbar finansieringsmodell ska etableras. 

Projektplanen delges socialnämnden och löpande återrapporter sker. 

 

Statsbidragen för 2022 är inte fastlagda när denna handläggning och 

beredning sker. Socialförvaltningen föreslår att satsningen tas upp i 

februaris socialnämnd. Förvaltningen bedömer att om vi erhåller 

statsbidraget god och nära vård kan socialnämnden fortsätta med denna 

satsning. 

Om statsbidraget uteblir behöver annan finansiering säkerställas eller 

projektet avvecklas.  

 

Kostnad 

Beräknad kostnad 2,5 mkr/ 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.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-01     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 251 Dnr 2021-00129 70 

Uppföljning - Socialnämndens satsning i 
äldreomsorgen för att utveckla en god vård och 

omsorg - tillfällig dagverksamhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten för socialnämndens satsning i 

äldreomsorgen för att säkerställa och utveckla en god vård och omsorg – 

tillfällig dagverksamhet.  

    

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 haft möjlighet till förbättringar och 

ambitionshöjningar inom området.  

Statsbidragen har använts i enlighet med angivna villkor.  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 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.  

 

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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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 uppskattades i tidigare prognoser bli 

våren 2022, men som läget ser ut nu är detta möjligt att genomföra 

redan hösten 2021. 

 

Socialnämnden beslutade att hänskjuta beslutet om tillfällig 

dagverksamhet för äldre från socialnämnden i maj till socialnämnden i 

september 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. 

 

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

återkomma till decembernämnden med reviderade förslag avseende 

satsningar av statsbidraget utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 

arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas 

bedömning.  

 

Socialförvaltningen ser att behovet av en dagverksamhet föreligger och 

föreslår nya beslut inom området som framläggs till socialnämnden i 

december.  

 

Kostnad 

Beräknad kostnad 1,7 mkr per 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, 2021-11-29 

Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer  

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 252 Dnr 2021-00324  

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
säkerställa och utveckla en god vård och omsorg - 

tillfällig nattpatrull 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag  

 

- att fortsätta med den tillfälliga nattpatrullen i hemtjänst, förutsatt 

att finansiering kan säkerställas av lämpligt statsbidrag för att 

säkerställa och utveckla en god vård om omsorg 

- att återrapportera till socialnämnden i december 2022.   

     

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har 2021 tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens 

område.  

 

I budgetpropositionen för 2022 föreslås att regeringen fortsätter med 

den största nationella satsningen på äldreomsorgen. Ett årligt 

resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas till 

kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 

äldreomsorgen.  

 
Socialnämnden avser rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 

område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 

inom området.  

Statsbidraget kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 

socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 

återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  

 

Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 

utveckla och säkerställa en god vård och omsorg med brukaren som 

utgångspunkt. Belastningen är fortsatt hög på nattpatrullen därav förslås 

att den tillfälliga nattpatrullen kvarstår 2022.  

 

Beskrivning av ärendet 

Hemtjänsten ökar i socialnämndens område och även nattetid. Vi ser att 

med rådande utökning måste socialnämnden säkerställa en god vård och 

omsorg och behöver fortsätta med den tillfälliga nattpatrullen. Vi ser 

blanda annat att brukarnas behov av större och tidsmässigt längre besök 

av insatser har ökat. Vi har i dagsläget ett ökat antal brukare som har en 

palliativ diagnos. Dessa personer har som önskan att få stanna hemma 

så länge det går. Några har även uttalat att de önskar somna in i sin 

egen bostad. Detta gör att nattpatrullens personal ofta blir kvar hos 

dessa brukare några minuter extra för att se till att de har det bra, 

känner sig lugna och trygga. 
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Ansvarig områdeschef ska löpande följa utvecklingen för behovet av en 

extra nattpatrull. 

 

Finansiering sker inom ramen för det riktade statsbidraget från 

regeringen om 9,1 mkr och förutsättning för att denna satsning ska 

genomföras är beroende av att dessa medel fördelas till kommunen.  

 

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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Underlag 

Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 

mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 

förvaltning 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapp

ort-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-

kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp      

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf
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§ 253 Dnr 2021-00325 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
säkerställa och utveckla en god vård och omsorg - 

dagverksamhet för äldre 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag  

 

- att starta upp dagverksamheten för äldre i egen separat lokal, 

förutsatt att finansiering kan säkerställas av lämpligt statsbidrag 

för att säkerställa och utveckla en god vård om omsorg 

-    att återrapportera till socialnämnden i december 2022    

 

Sammanfattning av ärendet 

 Regeringen har 2021 tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens 

område.  

 

I budgetpropositionen för 2022 föreslås att regeringen fortsätter med 

den största nationella satsningen på äldreomsorgen, Ett årligt 

resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska fördelas till 

kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 

äldreomsorgen. Beslut om statsbudgeten sker i slutet av november och 

fördelning av pengarna till utskotten sker (preliminärt) löpande fram till 

mitten av december.  

 

Socialnämnden avser rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 

område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 

inom området. Statsbidraget kommer att användas i enlighet med 

angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 

statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  

 

Efter den genomlysning socialnämnden genomgick 2019 beslutades att 

Dagverksamheten för äldre skulle omstruktureras till en mer 

kostnadseffektiv driftsform integrerat i Särskilda boende för äldre för att 

nyttja den överkapacitet förvaltningen har där grundat på 

heltidssatsningen. På grund av pandemin fick dagverksamheten tillfälligt 

stängas för att minska risken för smittspridning, därav har 

dagverksamheten inte kunnat verkställas på särskilda boenden utan 

insatserna för har tillgodosett på annat sätt.  

 

Vi ser att denna insats fortsatt är svår att verkställa i den integrerade 

lösningen på Särskilt boende för äldre grundat på den pandemi som 

råder. För att säkerställa en god vård och omsorg föreslår förvaltningen 

att dagverksamheten startas upp i egen separat lokal och frångår 

därmed den interagerade lösningen som socialnämnden sedan tidigare 

beslutat sig för, förutom på byafronten. Dagverksamhet för äldre föreslår 

förvaltningen att det fortsatt kan genomföras i integrerad form på 

särskilda boenden i Sangis respektive Töre om behovet finns. Satsningen 
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är beroende av att det riktade statsbidraget från regeringen om 9,1 mkr 

fördelas till kommunen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Vistelse på dagverksamheten föregås av ett biståndsbeslut och planeras 

utifrån varje enskild brukares behov. Dagverksamhet möjliggör att äldre 

i perioder kan vistas utanför hemmet under en begränsad tid, 

exempelvis för att möjliggöra för en partner att få avlastning. 

Möjligheten att vistas på dagverksamhet kan medföra en 

senareläggning/fördröjning av flytt till särskilt vilket är en viktig del i att 

uppfylla målet att våra brukare ska få bo kvar hemma så länge det är 

möjligt.  

 

Förslaget är att dagverksamheten öppnar upp den lokal som tidigare 

använts till daglig verksamhet belägen på Valhallavägen 48 B eller annan 

likvärdig lokal. Lokalen rymmer som mest 7 brukare och 2 medarbetare, 

antalet beroende på brukares fysiska och psykiska förmågor. 

Dagverksamhet för äldre föreslår förvaltningen att det fortsatt kan 

genomföras i integrerad form på särskilda boenden i Sangis respektive 

Töre om behovet finns. 

 

Finansiering sker inom ramen för det riktade statsbidraget från 

regeringen om 9,1 mkr och förutsättning för att denna satsning ska 

genomföras är beroende av att dessa medel fördelas till kommunen.  

 

Kostnad  

Beräknat kostnad ca 1,7 mkr per år. Kostnad från när vi 

omstrukturerade dagverksamheten 2019 och är baserat på 1,5 

årsarbetare och en viss overhead och kostnadsökning. 

Finansieras av tänkt statsbidrag satsningar på äldreomsorgen. Skulle 

statsbidraget försvinna måste en annan långsiktigt hållbar finansiering 

finnas eller så föreslås verksamheten nödgas avvecklas.  

 

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.  

 

Tillgängligheten till socialnämndens insatser dagverksamhet uppvisar 

inga skillnader gällande könsfördelningen. Omstruktureringen påverkar i 

sig både kvinnor och män lika, men eftersom vi har en högra andel 

kvinnliga anställda påverka beslutet kvinnor i högre utsträckning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 254 Dnr 2021-00323 70 

Internbudget Socialförvaltningen - fördelning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till fördelning av 

internbudget 2022, under förutsättning att av kommunfullmäktige taget 

beslut den 29 november 2021 vinner laga kraft. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonomen tillsammans med socialchefen redovisar förslaget 

till fördelning av internbudget 2022, baserad på det förslag till ram som 

kommunfullmäktige beslutade om vid sammanträdet den 29 november 

2021. 

   

Bakgrund 

I budgetförslaget, beslutad om vid kommunfullmäktige den 29 november 

2021, uppgår socialnämndens budgetram år 2022 till 481 216 tkr. 

Investeringsbudgeten uppgår till 4600 tkr, varav riktade medel utgör 1,1 

mkr. 

 
 

Budgetram, tkr 2022 

Nettobudgetram 439 896 

Löneökning, föregående år 11 294 

Löneökning 2022 9 888 

Verksamhetsförändringar 4 687 

Återläggning Särskilda anslag -100 

Ramförändringar 10 000 

Särskilda anslag 100 

Avskrivningar o internränta 5 451 

Summa Socialnämnden 481 216 

    

Verksamhetsförändringar, tkr 2022 

  Förändring demografi 4 687 

  Verksamhetsförändringar Socialnämnden 4 687 

    

Ramförändringar, tkr 2022 

Nytt internhyressystem 650 

Revidering kostpriser, 3,5% 250 

Föräldrastöd 600 
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IFO 5000 

Nattbemanning - kompensation nytt avtal: 

kortare veckoarbetstid 
2000 

Digitalisering: visningsrum o 

verksamhetssystem 
1200 

Fordonssamordning 300 

 

10 000 

  Särskilda anslag, tkr 2022 

Verksamhetsmedel kvinnojour 100 

Särskilda anslag Socialnämnden 100 

  Investeringar, tkr 2022 

Arbetskläder* 100 

Nytt SÄBO projektering* 1000 

Ram 3500 

Investeringar Socialnämnden 4600 

* Riktade satsningar 1100 

Varav nämndens ram - märks till akuta, 

oförutsedda åtgärder 
175 

 

 

Förvaltningens förslag till fördelning av driftsbudget 2022: 

 

Löneökningar; samtliga verksamheter har fått kompensation för de 

löneökningar som 2021 års lönerevision medför. 

Kapitalkostnader - avskrivningar och internränta; nytt för 

budgetåret 2022 är att avskrivningar och internränta fördelas ut på 

förvaltningarna. Socialnämnden tillförs 5,5 mkr för detta ändamål. 

Nytt internhyressystem; för att kompensera för högre internhyror som 

införs från 1 januari 2022 erhåller förvaltningen 650 tkr. Detta är 

fördelat till respektive verksamhetsområde som berörs. 

Revidering kostpriser; även kostpriserna höjs 2022 med 250 tkr och i 

internbudgeten är de utökade medlen fördelade till berörda enheter.  

Budgetberedning – ofördelat; i denna post ingår nämndens reserv för 

oförutsedda driftkostnader, 1,2 mkr, lönepott för lönerevisionen 2022, 

7,5 mkr, liksom den ramökning om 2 mkr som skall användas till att 

täcka kostnaderna för nattpersonalens nya veckoarbetstid. Såväl 

lönepotten som kompensationen för ny veckoarbetstid ska omfördelas till 

de verksamheter som berörs när kostnadsökningarna blir kända. 
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Fasta kostnader – höjda lokalhyror 2022; den ökade 

hyreskostnaden inför 2022 avseende externa lokalhyror som följer KPI 

motsvarar ca 800-900 tkr och är fördelade till de verksamheter och 

enheter som berörs av kostnadsökningen. Finansieras av internt 

omfördelade medel. 

Digitalisering; under 2022 kommer omställningsarbetet för att införa 

ett nytt verksamhetssystem att påbörjas. Skarpt införande sker under 

2023. Det är svårt att uppskatta omfattningen av kostnaden, men av de 

1,2 mkr som förvaltningen erhållit genom ramökning, föreslår vi att 0,6 

mkr reserveras för detta omställningsarbete. Återstående 0,6 mkr läggs 

på Visningsrummet och ersätter den tidigare bidragsfinansieringen för 

att trygga fortsatt verksamhet för såväl lokal som bemanning. Om 

Visningsrummet ska bli en permanent verksamhet framledes kommer 

dessa 0,6 mkr att behövas även kommande budgetår. 

Hälso- och sjukvårdsenheten; ingen förändring. 

Äldreomsorgen - särskilt boende; reviderad budget för de nya 

internhyrorna och de nya kostpriserna. Även tillägg i budget för höjda 

hyror för externt hyrda lokaler.  

Äldreomsorgen - ordinärt boende inklusive nattpatrull och 

korttidsenheten; utökad budget för bemanning, 5,6 mkr, motsvarar ca 

8,2 årsarbetare. Finansieras genom ramökning kopplad till 

prislappsmodellen. Motiveras av verksamhetsökningar relaterade till att 

andelen äldre i befolkningen ökar och att den planerade tiden per 

brukare ökar. En enhetschef tillsätts inom äldreomsorgens ordinära 

boende för att inte arbetsgrupperna under enhetscheferna inte ska bli för 

stora. Utöver detta har 0,3 mkr tillförts området i form av 

verksamhetssamordnare. Omkostnadsbudgeten för 

hemtjänstgrupperna är ökad med 0,5 mkr föranledd av högre priser och 

högre volym på inköp av skyddsmaterial. I detta ligger även en budget 

för inköp av digitala lås. Budget för leasingbilar har utökats med 350 

tkr – finansierad genom ramökningen – reserv för utökade behov. 

Färdtjänstens budget är ökad med 0,2 mkr relaterad till att RKM, 

Regionala Kollektivtrafik Myndigheten, höjt avgiften inför 2022. Samtliga 

utökningar finansieras förutom av ramökningen, även av uppräknade 

intäkter till följd av höjt prisbasbelopp, samt internt omfördelade medel. 

Individ- och familjeomsorgen; utökad budget för placeringar, 5 mkr, 

samt familjestöd 0,6 mkr. Integrationens verksamhet budgeteras enligt 

principen att intäkterna från Migrationsverket ska täcka verksamhetens 

kostnader, d.v.s. nettobudget noll.  

Stöd & omsorg; nettobudget minskar med ca 1,8 mkr relaterad till 

verksamhetsförändringar inom personlig assistans i och med färre 

brukare. Dessa medel omfördelas inom förvaltningen bl.a. för att täcka 

hyresökningar kopplade till externa lokaler. 
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Förslag fördelning av investeringsbudget: 

Av den totala investeringsramen om 4,6 mkr är 1,1 mkr riktade medel 

och 3,5 mkr nämndens ram. Förvaltningen föreslår att nämndens 

rambudget under 2022 prioriterar nedanstående projekt: 

 

- Ny- och reinvesteringar möbler/inventarier/datorer etc  

- Trygghetslarm särskilda boenden 

- Klimatanläggning särskilda boenden 

- Reservkraft särskilda boenden 

- Övrigt inklusive oförutsedda kostnader 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp      
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§ 255 Dnr 2021-00312 70 

Verksamhetsplan 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av verksamhetsplan 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen presenterar verksamhetsplanen för 2022. 

 

Socialförvaltningens övergripande uppdrag är att till medborgare med 

bedömt behov tillgodose råd, stöd, omsorg och till viss del vård.  

 

Organisationen är uppbyggd med tre funktionsområden och leds av 

områdeschefer för äldreomsorg, stöd och omsorg samt individ- och 

familjeomsorg (en samlad myndighetsutövning samt arbetsmarknad och 

integration). Hälso- och sjukvårdsenheten och dess områdeschef ligger 

organiserad under socialchefen och har ett övergripande ansvar för 

hälso- och sjukvård, hemsjukvård och rehabilitering. I verksamheten 

finns omkring 800 medarbetare.  

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, har det medicinska ansvaret för 

hälso- och sjukvård, hemsjukvård och rehabilitering samt 

Kvalitetsutvecklarfunktionen har ansvar för utveckling av verksamheten 

och införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa 

funktioner är organiserade under socialchef.  

Socialnämnden fattar myndighetsbeslut utifrån den enskildes behov av 

insatser främst enligt SoL och LSS lagen.  

 

Utifrån socialförvaltningens uppdrag och organisation och utveckling och 

förändringsbehov har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan som 

gäller 2022.  

 

Politiska mål är antagen och indikatorer är satta och följs upp per tertial. 

Förvaltningen har tagit fram tillhörande aktiviteter och dessa finns i det 

digitala system Stratsys.   

 

Jämställdhetsanalys 

Den föreslagna åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika, men 

eftersom socialförvaltningen har en större andel kvinnor påverkar 

verksamhetsplanen 2022 fler kvinnor än män.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-22 

Verksamhetsplan 2022 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 256 Dnr 2021-00308 04 

Omvärldsbevakning inför Budget 2023 - dialog om 

planeringen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av planeringen för omvärldsbevakning inför 

Budget 2023.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen presenterar underlag för budgetprocessen 2023.      

 

Beslutsunderlag 

Budgetprocess 2023    
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§ 257 Dnr 2020-00071 70 

Uppföljning av införandet av jämställt 
försörjningsstöd - jämställdhetsperspektiv inom 

ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av återrapporten jämställt försörjningsstöd.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Jämställt försörjningsstöd är infört i Kalix kommun. 

Privatekonomin styr mycket i en individs liv och dess välmående, oavsett 

om man är ensamstående eller lever i en parrelation. En person som 

hamnar i ekonomiskt underläge mot sin partner riskerar att bli mer 

utsatt och risken för destruktiva relationer ökar. Man kan se att 

försörjningsstödet, som kommunen kan bidra med när privatekonomin är 

ansatt, ofta betalas ut till mannen i en relation. Många kommuner har 

idag problem med våld i nära relationer och där mäns våld mot kvinnor 

är ett stort bekymmer. Att öka kvinnans ekonomiska självständighet i ett 

liknande läge skulle öka chansen att ett destruktivt förhållande bryts. 

Ekonomisk jämställdhet är oavsett en av grundförutsättningarna för att 

vi ska kunna skapa ett mer jämställd samhälle där vi stärker individens 

frihet.  

 

Förvaltningschefen fick i uppdrag vid socialnämndens arbetsutskott 

2020-03-10 dnr. 2020-00079.70 att utreda inrättandet av ett så kallat 

jämställd försörjningsstöd inom Kalix kommun, där stödet betalas ut i 

lika delar till båda parterna i en relation. Socialnämnden beslutade i 22 

september 2020 att införa jämställt försörjningsstöd inom ramen för 

befintlig budget och följa upp och utvärdera beslutet i december 2021. 

Arbetet med implementerandet av jämställt försörjningsstöd är nästan 

fullt ut genomfört. Vi arbetar nu på att få en systematik i det så det blir 

välgrundat. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sedan beslutet om att införa jämställt försörjningsstöd 22 september 

2020 har samtliga enheter inom individ och familjeomsorgen informerats 

om att införandet pågår. Implementeringsarbetet är pågående genom 

utbildning angående jämställt försörjningsstöd till hela individ- och 

familjeomsorgen, på grund av pandemin har utbildningar skett via 

webbföreläsningar. Ny rutin för jämställt försörjningsstöd är upprättad. 

Handläggarna har reflekterat över sitt förhållningssätt och det är en 

återkommande punkt för uppföljning är införd på samråd för att 

säkerställa att vi arbetar enligt upprättad rutin. Jämställt 

försörjningsstöd är infört. Det som är kvar är att utse en särskilt 

ansvarig. 
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Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga 

socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett 

jämställdshetsperspektiv och analysera kommunernas behov av stöd för 

att utveckla arbetsmetoder och insatser. Syftet var att få underlag för att 

utforma ett behovsanpassat stöd till kommunerna om arbetet med 

jämställdhet inom verksamheten för ekonomiskt bistånd. 

 

Försörjningsstöd är ett av få stöd som inte är individuella i vårt 

välfärdssystem. Detta beror på att försörjningsstödet är tänkt att vara 

det yttersta skyddsnätet, och hela familjens inkomster och utgifter 

räknas därför ihop. Såväl makar som sambor har försörjningsplikt 

gentemot varandra. Utbetalningen sker till en av de vuxna i hushållet, 

trots att biståndet ska gå till hela familjen. Forskning inom området våld 

i nära relationer och försörjningsstöd, visar att bidraget oftast går till 

mannens konto.  

En rad kommuner har påbörjat jämställdhetsarbetet där försörjningsstöd 

i parrelationer innebär att försörjningsstödet som norm i hushåll med två 

vuxna fördelas och utbetalas lika mellan dem. I tidigare försök att skapa 

en ökad jämställdhet så föreslogs det att försörjningsstödet skulle 

betalas ut till kvinnan i stället för mannen (som tidigare har varit 

normen). Det visade sig dock att det inte ledde till jämställdhet utan 

snarare att det kunde leda till att kvinnan ytterligare låses in i en 

ojämnställd struktur som ansvarig för hemmet.  

Perspektivet inom verksamheten med ekonomiskt bistånd handlar bland 

annat om att uppmärksamma hur kvinnor och mäns förutsättningar att 

nå egen försörjning ser ut. Det handlar även om att socialsekreteraren är 

uppmärksam på om det egna förhållningssättet i utredningen av behov 

eller planering av insatser skiljer sig åt för kvinnor och män. Kvinnor och 

män som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda 

på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder 

ska utformas utifrån kvinnor och mäns behov. Det handlar även om att 

arbetssätt och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatthet och 

våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld 

att få relevanta stöd insatser. Vidare innebär det att kontinuerligt följa 

upp och analysera hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och 

män och att jämna ut eventuell osakliga skillnader. 

 

I Norrbotten är jämställd handläggning inom försörjningsstöd ett okänt 

arbetssätt i de kommuner som vi har varit i kontakt med. Utanför länet 

har några kommuner infört jämställda utbetalningar av beviljat 

försörjningsstöd. 

I Kalix har vi för närvarande 12 hushåll där det finns 2 parter. Av dessa 

är 67% män och 33% kvinnor ansvariga aktpersoner, det vill säga den 

som får utbetalning till kontot. I vår undersökning har vi 

uppmärksammat att det finns viktiga områden att se över, utveckla och 

implementera för att bidra till ett mer jämställt arbete med 

socialtjänstens primära uppdrag inom ekonomiskt bistånd – 

självförsörjningsuppdraget   
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Jämställdhetsanalys  

En separat jämställdhetsanalys bedöms ej behöva genomföras då hela 

utredningen grundar sig på jämställdhet.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-30     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 258 Dnr 2018-00013 13 

Uppföljning och utvärdering Integrationsplan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen av handlingsplan 

integrationspolicy och beslutar skicka uppföljningen vidare till 

kommunfullmäktige. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 att anta en 

Integrationspolicy.  

Integrationspolicyn anger grundläggande värderingar och principer för 

Kalix kommuns integrationspolitik och utgår från kommunens vision. 

Socialnämnden antog 2019-09-24 en handlingsplan inom området som 

årligen ska utvärderas. 

 

Jämställdhetsanalys 

För att främja jämställdhet ska planeringen och genomförandet av all 

verksamhet inom Socialförvaltningen göras utifrån Regeringens 

jämställdhetspolitiska mål ”En jämn fördelning av makt och inflytande” 

(prop. 2005/06:155). Socialförvaltningens arbete utgår från att främja 

samförstånd och respekt mellan alla människor, oberoende av genus och 

etniska, religiösa samt kulturella bakgrunder. Tillgängligheten till arbete 

och praktik skall finnas oberoende av genus, vilket vi finner att vi arbetar 

efter. Utbildningsförvaltningen är vår kontakt gällande elever till 

praktikplatser där behovet av platser tillgodoses till alla. Gällande 

arbetssökande ser vi ingen möjlighet till att påverka nuvarande 

fördelningen. 

 

Socialt deltagande och inflytande 

Insatser för integration inom hela området utgår inte från kön utan alla 

blir erbjudna samma insatser och möjligheter. Särskilda insatser har 

gjorts för att locka fler män/pappor till olika verksamheter bland annat 

till grupp-verksamhet i Familjecentralens regi.  Vår målbild är att både 

män och kvinnor kommer till de aktiviteter vi erbjuder. För att nyanlända 

familjer kan delta vid gemensamma gruppaktiviteter så har vi alltid tolk. 

Särskilda föräldrastöds-utbildning för nyanlända anordnas och är mycket 

uppskattade.  

Flera gruppaktiviteter för nyanlända behövs där både män och kvinnor 

deltar tillsammans och där man får kunskap/information om synen på 

jämställdhet i det svenska samhället.  

 

Arbete och introduktion 

Vi ser att nyanlända kvinnor har större svårigheter att komma ut i 

förvärvsarbete. Det krävs ökade insatser för detta. Det tar längre tid för 

kvinnor än för män. Bakomliggande faktorer som fördröjer att nyanlända 

kvinnor etableras i arbetslivet är bland annat; kvinnans ställning i 
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hemmet, lågt yrkesdeltagande i ursprungslandet och 

utbildningsbakgrund. Vi ser vikten av att utveckla kartläggningssamtal 

där varje individs behov och förutsättningar ska tillvaratas. Kommunen 

erbjuder subventionerade anställningar till både män och kvinnor. 

Analys: Det är viktigt att utöka insatserna för att göra det möjligt för 

nyanlända kvinnor att etablera sig i arbetslivet. Detta för att främja 

kvinnans ställning i samhället och vara en förebild för sina barn. 

Särskilda program där nyanlända kvinnor får kvinnliga mentorer bör 

utredas. Regeringen satsar 300 miljoner till fler insatser för utrikesfödda 

kvinnor, dessa är avsatta till Arbetsförmedlingen men kan ha indirekt 

positiv effekt för kommunen  

 

(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/300-miljoner-

till-fler-insatser-for-utrikes-fodda-kvinnor/) 

 

Utbildning och språk 

Vid varje möte med nyanlända oavsett om det är en man eller en kvinna 

så erbjuder vi samma insatser. Variation i insatserna är mera 

individinriktade. Av tradition från det land som kvinna kommer ifrån finns 

färre möjligheter för kvinnor att skaffa sig en utbildning.   

Analys: Inom detta område bör ytterligare insatser göras för att 

möjliggöra att kvinnor får möjlighet till utbildning för att uppnå 

jämställdhet i samhället. I ett långsiktigt perspektiv ger dessa insatser 

ökad jämställdhet i samhället.   

Boende 

De nyanlända erbjuds boenden i centrum eller i byar där det finns 

kollektivtrafik för att de ska kunna delta i samhällslivet vilket främjar 

både män och kvinnors möjligheter. 

 

Attityd 

För att öka jämställdheten mellan könen är arbetet med attityder viktigt.  

Analys: Nyanlända måste inkluderas i det svenska samhället. Vi måste 

skapa möjligheter så att nyanlända ges möjlighet att diskutera manliga 

normer, hierarki, könsroll och om jämställdhet. Arbetet ska främst 

vändas mot nyanlända killar och män som flyttat till Sverige från 

patriarkala samhällsstrukturer. De nyanlända kommer från olika 

bakgrund och har vuxit upp med olika normer och samhällsstrukturer. Vi 

måste samtala om de här ämnena i SFI-klasser, i grundskolor och på 

fritids. 

Om vi bara börjar prata om detta och gör det till en självklar del av 

undervisningen i skolan, till en självklar del i omklädningsrummet innan 

idrotten och en självklar del på fritids och på SFI, så har vi kommit 

 

Bilaga 

Uppföljning Handlingsplan Integration  20211103 

    

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/300-miljoner-till-fler-insatser-for-utrikes-fodda-kvinnor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/300-miljoner-till-fler-insatser-for-utrikes-fodda-kvinnor/
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Uppföljning Handlingsplan Integration 2021-11-03 
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§ 259 Dnr 2020-00018 70 

Utvärdering personalpolitiskt program 2021 

socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten av personalpolitiska programmet 

2021 och beslutar skicka återrapporten vidare till Kommunfullmäktige. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 93 Dnr 2018-00274 02 att 

anta förslag till Personalpolitiskt program samt att en årlig utvärdering 

skall göras i samband med behandlingen av internkontrollplan. Beslut om 

att förlänga det personalpolitiska programmet 2021-2023 togs av 

kommunfullmäktige. I samband med beslut om förlängning ändrades den 

årliga utvärderingen från att göras i samband med behandlingen av 

interkontrollplanen till november varje år. 

 

Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från 

programmets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena. 

Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till 

kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i 

syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och 

medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning. 

Socialnämnden har följt upp förvaltningens arbete med det 

personalpolitiska programmet. 

 

Bakgrund 

Det personalpolitiska programmet gäller samtlig personal inom Kalix 

Kommun och ska främja medarbetarskap, chef- och ledarskap, 

kompetensförsörjning, lön och utveckling samt en god arbetsmiljö. Målet 

är att våra kommuninvånare ska få en god service och att våra 

medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser samt att vi ska kunna 

rekrytera nya kompetenta medarbetare till våra arbetsplatser för att 

uppnå optimal utveckling av våra verksamheter. Medarbetarna i Kalix 

kommun ska vara stolta över sitt samhällsuppdrag 

 

Jämställdhetsanalys 

Det personalpolitiska programmet gäller samtliga medarbetare och ska 

främja jämställdhet och mångfald, det ska vara ett självklart inslag i det 

dagliga arbetet. Jämställdhet definieras som jämlikhet mellan könen, 

vilket innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla arbetsområden. Kalix Kommun arbetar för att 

vara en jämställd arbetsplats utan osakliga löneskillnader. Arbetet med 

och satsning av jämställda löner har gjorts inom en del områden är 

gjorda. Vi har sett till att alla har en löneutveckling utifrån prestation och 

de lönekriterier som gäller, samt tagit hänsyn till 

diskrimineringsgrunderna.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Rapport, 2021-11-16 
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§ 260 Dnr 2020-00344 70 

Utvärdering Landsbygdsprogram 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den utförda uppföljningen av 

Landsbygdsprogrammet 2021 och beslutar skicka den vidare till 

utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har antagit ett reviderat Utvecklingsprogram ur ett 

landsbygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits 

fram i en lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige. 

Då inget nytt program eller andra riktlinjer tagit vid beslutade 

kommunfullmäktige  den 14 juni 2021 dnr 2021-00285 §130 att förlänga 

programmet med ett år.  

  

Den årliga utvärderingen ska redovisas i Samverkansrådet för 

landsbygdsfrågor och sedan i utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen. 

 

Jämställdhetsanalys 

Jämställdhet bör vara en röd tråd genom alla framtagna aktiviteter då 

det  jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utvecklingsfråga 

för landsbygden  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Utvärdering Landsbygdsprogram, 2021-11-29 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Utvecklingsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp    
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§ 261 Dnr 2018-00112  

Socialnämndens uppföljning av socialnämndens 

handlingsplan Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av handlingsplanen och 

uppföljningen för 2021 och beslutar skicka rapporten vidare till 

kommunstyrelsen. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 februari 2017, §27, beslutade Kommunfullmäktige att fastställa 

förslag till Miljöplan. Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med 

utgångspunkt i antagen miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart 

miljöarbete i kommunen. I samband med fastställandet av Miljöplanen 

beslutade att nämndernas handlingsplaner ska sammanställas till ett 

gemensamt dokument och uppföljningen ska vara en del av det årliga 

mål- och budgetplaneringen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 

att förlänga nuvarande mål och miljöplan fram till det nya övergripande 

målarbetet är klart.  

  

Den nu gällande Miljöplanen har som syfte att skapa ett långsiktigt och 

hållbart miljöarbete och har sin utgångspunkt enligt nedan: 

 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 

Handlingsplanen ligger till grund för de aktiviteter socialförvaltningen gör 

för att leva upp till Miljöplanens mål.  

 

Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden är: 

 

Mål 1: Kunskap och utbildning    

Mål 2: Livsmedel och inköp    

Mål 3: Energi     

Mål 4: God livsmiljö 

 

Jämställdhetsanalys 

Det finns forskning som tyder på att hur politisk, ekonomisk och social 

jämställdhet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. 

Jämställdhet och jämlikhet påverkar också klimat och miljö där kvinnor i 

högre grad än män prioriterar miljöfrågor, både värderingsmässig och 

genom handling. Undersökningar visar att mäns och kvinnors livsstil, 

beteende och konsumtionsmönster ser olika ut och de ger också olika 

stor påverkan på miljön.  Det är därför i miljöarbetet viktigt att belysa 

och integrera jämställdhetsaspekter i arbetet med miljö och hållbar 

utveckling.  
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Nyckelfaktorer till en hållbar utveckling och även minskat klimathot torde 

till en stor del vara ett förändrat beteende hos män, vilket borde uppnås 

genom en högre nivå av jämställdhet. 

   
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Handlingsplan och uppföljning, 2021-11-29 

Miljöplan 

    

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 262 Dnr 2021-00320 70 

Återrapport nämndsdialoger 2021 - Utveckling av 

demokrati, inflytande och information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndsdialoger 2021 och 

beslutar skicka återrapporten vidare till Kommunfullmäktige. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande: 

Nämndsdialoger ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. 

Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att 

den ska dokumenteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt 

till kommunfullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige 

i februari.  

 

I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens 

politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens 

ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens 

verksamheter. 

 

Varje år görs en återrapport som sedan presenteras för 

kommunfullmäktige. 

Året 2021 har arbetet med nämndsdialoger varit annorlunda grundat på 

pandemin som härjar i världen. Få möten har hållits och vi har undvikit 

deltagande i grupper. Vi ser behovet av att öka digitala nämndsdialoger i 

framtiden i Kalix. För att demokratiska förhållanden ska gälla behövs 

utbyggnad av infrastrukturen i kommunen och att stöd kan ges för 

medborgare som inte kan eller har tillgång till en dator eller smartphone.  

  

Aktiviteter under 2021 

Socialnämnden har under 2021  

 

 Genomfört möten med Kommunala pensionärsrådet samt 

Kommunala tillgänglighetsrådet vid tre tillfällen vardera under 

året. 

 

 Deltagit i möte med pensionärsorganisationer. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29      

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 263 Dnr 2021-00315 70 

Motion - bidrag till nattvandrande föreningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande 

bidrag till nattvandrare föreningar med hänvisning till vad som 

redovisats i beredningen. 

 

Reservation 

Linus Häggström, (M) och Stefan Granström ( C ) reserverar sig mot 

beslutet.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) förslår i motion den 23 

november 2020 följande:  

”I dessa coronatider ser vi stora påverkningar på samhället och i 

enskilda människors tillvaro. Epidemin berör oss alla på ett eller annat 

sätt. Familjer som far illa, barn och ungdomars mående som försämras 

e.t.c.  

Vi ser också att föreningar inom bl.a. idrotten och kulturen har det 

kämpigt ekonomiskt, då många aktiviteter och inkomstmöjligheter har 

påverkats av restriktionerna i pandemins spår. 

Liberalerna i Kalix har uppmärksammat att några kommuner i Sverige 

(bl.a Karlskrona) erbjuder föreningar ett bidrag i utbyte mot att 

föreningen gör en insats för barn och ungdomar. Motprestationen som 

föreningarna utför går ut på att ”nattvandra” på fredag- och 

lördagskvällar. Detta för att verka för en ökad trygghet i centrum. Det 

ska vara lätt att få kontakt med en vuxen om man behöver hjälp eller 

bara vill prata en stund. Tydliga regler om vilka föreningar som ska få 

möjligheten att söka bidraget, samt hur nattvandrandet ska gå till måste 

finnas. Samarbete med polisen är att föredra. Västar/jackor att ha på sig 

ska finnas. En rapport ska lämnas in efter varje utförs nattvandring e.t.c. 

I Karlskrona får t.ex. en förening 2000 kr om fyra vuxna deltar i 

nattvandringen. 

Detta kommunala bidrag skulle alltså tjäna två syften: 

1. Ge stöd till barn och ungdomar som vistas på stan på kvällarna 

2. Ge föreningar möjlighet att få pengar till sin verksamhet” 

Med hänvisning till ovan yrkar motionärerna: 

- att Kalix kommun utreder möjligheterna att ge bidragsstöd till 

föreningar som vill nattvandra för att skapa en tryggare tillvaro 

för barn och ungdomar på fredag- och lördagskvällar 

- att Kalix kommun tar fram en modell för hur ett eventuellt 

nattvandrande ska gå till samt vilket belopp som ska utgå till 

berörda föreningar 
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Socialnämndens beredning 

Huvudsyftet med nattvandrande vuxna är att skapa trygghet genom att 

synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad 

närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i 

ungas närmiljö. Socialnämnden tycker tanken med förslaget till 

nattvandrare och nattvandrande föreningar är bra. Socialnämnden ser 

trygghet för våra barn och unga i kommunen som en 

kommunövergripande angelägenhet. Socialnämnden vill bidra och verka 

för goda levnadsförhållanden och livsmiljöer för barn och unga, pojkar 

och flickor. Vi ser en styrka i en god samverkan med tex kommunens 

trygghetssamordnare och mer flera myndigheter som polis, lokala BRÅ 

med mera. Socialnämnden kommer även kommande år göra fortsatta 

satsningar tillsammans med utbildningsnämnden avseende familjestöd. 

Kommunfullmäktige har besluta att tillföra medel till utbildnings och 

socialnämnden med intention att inrätta två tjänster som arbetar i ett 

”familjeteam” tillsammans med ungdomskoordinator. Det beslutet är 

socialnämnden positiv till.  

 

Socialnämnden handlägger eller bereder inte föreningsbidrag och saknar 

även budget för föreningsbidrag. I frågan om föreningsbidrag föreslår 

socialnämnden att motionen skickas till Fritids- och kulturförvaltningen 

för vidare beredning av frågan gällande bidragsstöd samt belopp till 

föreningar som nattvandrar.  

 

Föreningsstöd till föreningar och liknade organisationer ansvarar Fritids- 

och kulturnämnden för.  

 

Jämställdhetsanalys 

Vuxna på stan i form av nattvandrare kan fungera som en social 

trygghet, vara ett stöd eller en förebild för ungdomar och unga vuxna, 

oavsett kön. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Linus Häggström (M) och Stefan Granström ( C ) yrkar bifall till 

motionen.  

 

Beslutsgång 

Katarina Burman (v), ordförande föreslår socialnämnden att avslå 

motionen. 

  

Linus Häggström (M) och Stefan Granström ( C ) yrkar bifall till 

motionen. 

 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat avslå motionen om bidrag 

till nattvandrande föreningar.  
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Beslutsunderlag 

Yttrande motion nattvandring 2021-11-30 

Motion, 2020-11-23     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 264 Dnr 2019-00028 70 

Information fördelning av arvsmedel 2021 till 

verksamheterna äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen om fördelningen av arvsmedel 

ur Einar Berggrens arvsfond för 2021.    
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat, enligt KS-protokoll Dnr 2018-00466 , att 

socialnämnden fortsättningsvis får fatta beslut om hur kvarstående 

medel i Karl-Einar Berggrens gåvomedelsfond ska fördelas inom 

äldreomsorgen. Nämnden har erhållit ett arv från en avliden person i 

Kalix Kommun av testamentet framgår att pengarna skall användas inom 

äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre. Socialförvaltningen har 

under 2021 använt arvsmedlen till att förbättra utemiljöerna samt 

anordna aktiviteter för de äldre på våra särskilda boenden.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat, enligt KS-protokoll Dnr 2018-00466 , att 

socialnämnden fortsättningsvis får fatta beslut om hur kvarstående 

medel i Karl-Einar Berggrens gåvomedelsfond ska fördelas inom 

äldreomsorgen. Nämnden har erhållit ett arv från en avliden person i 

Kalix Kommun av testamentet framgår att pengarna skall användas inom 

äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre. Hänvisning beslut från KS 

diarium nr 323/04-70. Socialchef och områdeschef får var för sig fatta 

beslut om hur kvarstående medel från fonden ska användas inom 

Äldreomsorgen. Verksamheter i dialog med brukare, medarbetare och 

chefer inom Äldreomsorgen har inlämnat en planering/önskan med 

kostnad för aktiviteter som ska komma de äldre till nytta och gagn för 

att ta del av arvspengarna inför varje budgetår. Totalt har utdelats 80 

tkr tidigare per år, vilket skulle utgjort att de kvarvarande arvsmedlen 

skulle bidra till aktiviteter under tre år. 

 

Socialförvaltningen ska göra en redovisning till nämnden varje år för hur 

pengar ur Karl-Einar Berggrens fond disponerats tills fonden är avslutad. 

Fonden ska användas inom Äldreomsorgen och under åren fördelats 

både till särskilda boenden och till hemtjänst. Pengarna har gått 

oavkortat till aktiviteter för de äldre.  

 

Utifrån Covid 19 pandemin och risken för smittspridning fanns det 

svårigheter att anordna några arrangemang 2020 och därav fördelades 

inga arvsmedel. Därför fördelades under 2021 113 tkr att användas till 

att förbättra utemiljöerna samt anordna aktiviteter vid våra särskilda 

boenden. Idag kvarstår 319 tkr i Einar Berggrens arvsfond. 
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Vid fördelning av medel till olika aktiviteter ska jämställdhetsperspektivet 

iakttas utifrån en jämn resursfördelning mellan män och kvinnor. 

 

 

Fördelning av arvsmedel till verksamheterna Äldreomsorgen 

2021 

 

Viljan   

8000 kr att användas till tårta till midsommar och surströmmingsfest 

gemensamt för Viljans brukare, förbättra utemiljön med blommor och 

trädgårdsmöbler. 

 

Rosengården  

10 000 kr att användas till en sommarfest för brukarna med tårta och 

underhållning eventuellt surströmmingsfest utomhus, blommor, förbättra 

utemiljön.  

 

Sangis Äldreomsorg  

25000 kr att användas till midsommarfest ute på Ängsgården. 

Surströmmingsfest ute i trädgården,  ÄG & Hemtjänst, 

musikunderhållning/hemleverans av portioner till brukare på samma sätt 

som på hösten 2020, aktivitet hemma hos ht brukare 10 min/brukare. 

Växthus och andra odlingssaker för att aktivera våra vårdtagare och för 

att göra en trevligare utemiljö. 

 

Torggårdens hemtjänst  

5000 kr för finansiering av att personalen i sommar/höst ska kunna 

ordna med många små grupper om 1-3 vårdtagare 

samkväm/fika/aktivitet utomhus i anslutning till bostaden. Musik 

antingen genom att personal spelar något instrument eller via musik på 

Youtube. Under aktiviteten planeras att sitta på Covid-säkert avstånd. 

Kostnad för fika, inköp picknickkorgar. 

 

Kristallgården  

5000 kr att användas till sommarfest med smörgåstårta. 

Musikunderhållning, om möjligt utomhus på gräsmattan utanför altanen 

så kan man dra in högtalare. Pengar som blir över används till 

surströmmingspremiär mot hösten. Blommor, krukor med mera för att 

förbättra utemiljön. 

 

Rönngården  

10 000 kr att användas till sommarfest ute i trädgården, 4 olika tillfällen 

med musikunderhållning.  

 

Näsbygården  

15 000 kr att användas till att ordna utemiljön på balkongen som är i 

direkt anslutning till de två avdelningarna på övre plan. Iordningställa 

trädgården. Sommarfest med musikunderhållning. 
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Hemgården Töre  

15000 kr att användas till sommarfest med smörgåstårta. 

Musikunderhållning om möjligt utomhus på gräsmattan utanför altanen 

så kan man dra in högtalare. Pengar som blir över används till 

surströmmingspremiär mot hösten. Hemtjänstens brukare bjuds till 

festen/måltiden levereras hem till brukarna. 

 

Skogsgläntan  

20 000 kr används till att anordna musikunderhållning med mat, tårta 

och kaffe på tre tillfällen inomhus. Om vädret tillåter är vi utomhus och 

därför önskar vi att ordna utemiljön trivsam med lite nya soffor och 

växter som vi även kommer ha nytta av långt in på hösten 

 

Jämställdhetsanalys 

Vid fördelning av medel till olika aktiviteter har ett 

jämställdhetsperspektiv iakttagit utifrån en jämn resursfördelning mellan 

män och kvinnor. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-05 § 29     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 265 Dnr 2021-00313 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:  

Oktober 21 

November 19 

 

På korttidsenheten vistas(20 platser finns): 

Oktober 19 

November 19 

 

Få betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29     
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§ 266 Dnr 2021-00326 70 

Namninsamling scheman 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av namninsamlingen mot hälsoscheman.  

Socialnämnden avser inte införa hälsoscheman. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2021 emottog kommunalrådet en namninsamling avseende 

hälsoscheman och överlämnade namninsamlingen till socialnämndens 

ordförande.  

 

Beskrivning av ärendet 

2018-10-15 upprättades en arbetsgivaranvisning i samband med 

heltidssatsningen och resursanvändandet. Målet med anvisningen är att 

all känd frånvaro skall planeras in i schemat. Syftet med planeringen är 

att skapa förutsättningar för att bemanna lediga arbetspass med befintlig 

bemanning. Genom samplanering kan användandet av tidsbegränsade 

vikariat därigenom minskas i kommande schemaperiod.  

 

Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att 

arbetsgivaranvisningen som upprättades 2018-10-15 ska följas. Samt att 

uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera 

strukturer och processer i verksamheterna. Det arbetet har inte kommit 

igång fullt ut på grund av pandemin och andra försvårande 

påverkansfaktorer. En ny områdeschef väntas tillträda under början av 

2022 och då kommer arbetet att återupptas.  

 

Socialnämnden anser att schemaprocessen behöver utvecklas utifrån 

brukarfokus. Socialnämndens inriktning är att schemaläggningen ska ske 

på arbetsplatsen i arbetsgruppen. Det är viktigt att medarbetarna har 

möjlighet att kunna påverka och ha inflytande över schemat. Denna 

process är ett gemensamt ansvar som var och en har. Det är viktigt med 

dygnsvila och veckovila. Socialnämnden vill att det ska vara  

hållbara arbetstider, följsamhet i lagar och avtal och med tydligt 

brukarfokus i schemaprocessen. 

 

En namninsamling avseende hälsoscheman har överlämnats till 

socialnämnden. Det är svårt att definiera vad begreppet innebär och det 

kan sannolikt betyda olika saker på olika ställen. 

 
Socialnämnden avser inte införa hälsoscheman.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-23 

Skrivelse namninsamling mot hälsoscheman 
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Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-11 § 142 

Arbetsgivaranvisning heltidssatsningen     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 267 Dnr 2021-00332 70 

Val av ordinarie ledamot till socialnämndens 

arbetsutskott (majoritet) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Bertil Sundqvist (S) till ordinarie ledamot 

tillika vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 § 233 beviljat Adam Dahlberg (S) 

befrielse från förtroendeuppdraget som vide ordförande i socialnämnden.  

 

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 § 233 beslutat utse Bertil Sundqvist 

(S) som vice ordförande i socialnämnden t o m den 31 december 2022.  

 

En ny ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott behöver utses.     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-29 § 233 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Bertil Sundqvist 

Författningssamlingen 

Arbetsgivarenheten    
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§ 268 Dnr 2021-00334 70 

Val av ordinarie ledamot till socialnämndens 

arbetsutskott (opposition) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Stefan Granström ( C ) till ordinarie 

ledamot i socialnämndens arbetsutskott.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 § 237 beviljat Kurt-Åke Andersson 

(C) befrielse från uppdraget som ledamot i socialnämnden.  

 

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 § 237 beslutat utse Stefan 

Granström (C) som ledamot i socialnämnden t o m den 31 december 

2022. 

 

En ny ordinarie ledamot till socialnämndens arbetsutskott behöver utses.  

    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237     

 

Protokollsutdrag skickas till 

Stefan Granström 

Författningssamlingen 

Arbetsgivarenheten 
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§ 269 Dnr 2021-00333 70 

Förordnande av beslutande rätt enligt lag, s k 

kompletterande beslutanderätt  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förordnar att utöver Katarina Burman, (V) 

socialnämndens ordförande, Vappu Vuokila-Pönkkö (S), ledamot och 

Irma Spårman (M) ledamot utse Bertil Sundqvist (S) ny vice ordförande i 

socialnämnden och nyvald ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt 

Stefan Granström (C) nyvald ledamot i socialnämndens arbetsutskott, 

behörig att fatta beslut enligt 6 § 1 och 2 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 

§ 2 och 3 st LVU, 27 § 2 st LVU och 13 § LVM.  

 

  

 

Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 

avgörande ej kan avvakta. Vidare har nämnden möjlighet att förordna 

annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när 

nämndens beslut inte kan avvakta. Detta beslut att uppdra åt 

socialnämndens arbetsutskotts ledamöter kräver ett särskilt förordnande 

där de som förordnas ska namnges.  

 

I 10 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i 

socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är en uppgift för nämnden, ibland 

annat beslut om omedelbart omhändertagande, endast får ges åt en 

särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, 

ett så kallat utskott.  

 

Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i 

närmare angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i 

nämndens ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt.  

 

Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot 

ska förordnas behövs ett särskilt förordnande där denna person 

namnges.  

För följande beslut behövs ett särskilt förordnande för kompletterande 

beslutanderätt:  

  

-  6 § 1 och 2 st Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård  

   av unga, LVU 

-  11 § 1 och 3 st LVU 

-  11 § 2 och 3 st LVU 

-  27 § 2 st LVU13 §  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

   fall, LVM    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Individ- och familjeomsorgen     
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§ 270 Dnr 2021-00317 70 

Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och 

omsorg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg har i beslut 2021-11-29 dnr 3.5.1-

26122/2021-10 meddelat att IVO avslutar ärendet men påtalar följande 

brist;  

 

- Verksamhetens besöksrutin har innehållit en regel som saknar rättsligt 

stöd.  

 

IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 

bristen men förutsätter att huvudmannen vidtar adekvata åtgärder för 

att komma till rätta med denna. IVO kan komma att följa upp beslutet.  

 

IVO har i övrigt inte funnit några brister i tillämpningen av HSLF-FS 

2020:46.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2021-11-29                                               
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§ 271 Dnr 2021-00318 70 

Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har inga inkomna ärenden att redovisa.    
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§ 272 Dnr 2021-00319 70 

Inkomna ärenden från Patientnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har inga inkomna ärenden att redovisa.    
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§ 273 Dnr 2021-00316  

Information från förvaltningschef och 

nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande bjuder in oppositionen i socialnämnden till 

möte om vård- och omsorgs och arbetsmiljöutredningen torsdag den 

16/12 2021 kl. 18:00-20:00. 

 

Förvaltningschefen informerar att det i Visningsrummet nu ges möjlighet 

att hjälpa till med att skriva ut Covid-bevis.  
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§ 274 Dnr 2021-00338 70 

Nämndinitiativ från Moderaterna - uppdrag att utreda 
och kostnadsberäkna nya arbetssätt eller projekt inom 

arbetsmarknadsenheten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

tillsammans med arbetsmarknadsenheten utreda och kostnadsberäkna 

nya arbetssätt eller projekt inom arbetsmarknadsenheten.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Linus Häggström (M) har vid dagens sammanträde lämnat in ett 

nämndinitiativ från Moderaterna.   

 

Förslaget lyder ”Att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med 

arbetsmarknadsenheten utreda och kostnadsberäkna nya arbetssätt eller 

projekt inom arbetsmarknadsenheten.     

 

Beslutsunderlag 

Förslag, 2021-12-08 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Anna-Lena Andersson 

Hanna Henriksson     
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§ 275  Dnr 2021-00339 70 

 

Nämndinitiativ från Moderaterna – uppdrag att utreda 

och kostnadsberäkna ett nytt arbetssätt för framtida 
hållbar kompetensförsörjning inom 

socialförvaltningens område 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna förslaget till beredningen för 

vidare beredning av ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Linus Häggström (M) har vid dagens sammanträde lämnat in ett 

nämndinitiativ från Moderaterna.   

 

Förslaget lyder ”Att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och 

kostnadsberäkna ett nytt arbetssätt för framtida hållbar 

kompetensförsörjning inom socialförvaltningens område.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag, 2021-12-08 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 


