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Ritva Persson (S) 
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Jesper Granér (S) 
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Anna-Paulina  Räisänen (KXP) 
 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, förvaltningschef §§ 116-126 
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 
Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende § 112 
Erik Offermann, verksamhetsnära service § 112 
Margareta Andersson, enhetschef § 112 
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Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2022–06–27 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 111–131 
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§ 111   

Information - Ola Polmé om Praktisk Professionell 
Planering (PPP) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Ola Polmé deltar via Teams och informerar om arbetsmetoden Praktisk 

Professionell Planering, (PPP).      
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§ 112  

Information om servicetjänster och verksamhetsnära 
service 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende och Margareta 

Andersson, enhetschef informerar om hur införandet av servicetjänster 

gått och vilka uppgifter som utförs.  

 

Erik Offermann, verksamhetsnära service informerar om sitt uppdrag 

som ansvarig för leasingbilarna inom socialförvaltningen samt som 

ansvarig för de digitala nyckellåsen.      
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§ 113   

Upprop 
 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 114  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar utse Vappu Vuokila-Pönkkö (S) att jämte 

ordförande justera protokollet.       
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§ 115   

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde.      
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§ 116 Dnr 2022-00116 70 

Meddelanden och delgivningar  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.      

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-23 § 114 Kommunal 

medfinansiering av Tallkronan 2022 

 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-23 § 113 Stjärnenhet för 

inf lyttning, arbete och integration 

 

3. Begäran om åtgärd m. m. enligt 6a § 6 kapitlet arbetsmiljölagen, 

dnr 2022–00143 

 

4. Skrivelse från SPF Seniorerna i samarbete med Allmänna 

arvsfonden, 2022-05-30 om framtagande av ett hemtjänstindex 

som årligen ska visa hemtjänstens kvalitet i alla kommuner.  

 

5. Beslut 2022-06-13 dnr 9.1-31780/2021 från Socialstyrelsen – 

Statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 

utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Beslut: Socialstyrelsen beslutar att inte bevilja Kalix kommun 

statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden  

2020-2021.  

 

6. Beslut 2022-06-13 dnr 9.1-31777/2021 från Socialstyrelsen – 

Statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt f inansierad vård och 

omsorg för äldre.  

Beslut: Socialstyrelsen beslutar bevilja Kalix kommun 

27 767 234 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts 

under perioden 2020-2021.  

 

7. Beslut 2022-06-07 dnr 9.1-13166/2022 från Socialstyrelsen – 

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 

omsorg (den så kallade återhämtningsbonusen) 2022 

Beslut: Socialstyrelsen beviljar Kalix kommun 4 446 000 kronor i 

statsbidrag för 2022. Statsbidraget beviljas för de/det projekt 

som beskrivits i ansökan.  
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§ 117 Dnr 2022-00117 70 

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2022-05-01—2022-05-31.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar redovisning av delegationsbeslut för perioden 

2022-05-01—2022-05-31.      

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut Äldreomsorg 

Delegationsbeslut LSS PASFB 

Delegationsbeslut IFO Vuxen 

Delegationsbeslut FN SoL 

Delegationsbeslut Flykting 

Delegationsbeslut Faderskap Familjerätt 

Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 

Delegationsbeslut Barn     
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§ 118 Dnr 2022-00130 70 

Statsbidrag - öka 
specialistundersköterskekompetensen inom vård och 

omsorg om äldre och personer med demens 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att rekvirera statsbidrag för 2022 till kommunerna för att öka 

specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om 

äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

För Kalix kommun 138 791 kr. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera samt 

betala ut statsbidrag till kommunerna under 2022 i syfte att göra det 

möjligt för f ler undersköterskor anställda inom kommunalt f inansierad 

vård och omsorg om äldre att inom yrkeshögskolan utbilda sig till 

specialistundersköterskor med fokus på vård och omsorg om äldre och 

vård och omsorg om personer med demenssjukdom.  

 

Medlen får användas till att undersköterskor anställda inom kommunalt 

f inansierad vård och omsorg om äldre ska utbilda sig inom 

yrkeshögskolan till specialistundersköterskor med fokus på vård och 

omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med 

demenssjukdom. Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet 

som undersköterska med 70 procent lön varav statsbidraget står för 20 

procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av lönen. 

Fördelningsnyckel för Kalix kommun är 138 791 kr. 

 

Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom 

Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som f inansieras av 

denna satsning. 

 

Varje kommun ska senast den 30 april 2023 återrapportera hur medlen 

har använts. 
 

Jämställdhetsanalys 

Rekvirering av statsbidraget påverkar män och kvinnor lika, även om 

vård och omsorg är kvinnodominerad.   

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 119 Dnr 2022-00145 70 

Skrivelse - Hörsel- och synskadade i Kalix behöver 
bättre stöd 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar: 

 

- Att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheten att 

etablera en hörsel- och syninstruktör samt se över hur man kan 

arbeta med dessa frågor f ramåt.  

- Att redovisa resultatet till nämnden i februari 2023. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Synskadades riksförbund (SRF) och Hörselskadades riksförbund (HRF) 

har tillsammans med Pensionärernas riksorganisation (PRO) samt SKPF 

Pensionärerna och SPF Seniorerna lämnat in en skrivelse gällande bättre 

stöd för syn- och hörselskadade medborgare i Kalix kommun. Förslaget 

är att införa en hörsel- och syninstruktör som kan stötta personer med 

syn eller hörselnedsättning, både genom exempelvis råd kring och 

hantering av hjälpmedel för att bidra till ett så självständigt liv. Precis 

som f lera andra grupper har många i denna grupp påverkats av den 

isolering som pandemin medförde. Socialnämnden ser med stort allvar 

på skrivelsen och därav ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda vilka 

möjligheter som f inns att säkerställa stöd och hjälp till målgruppen.  

 

Jämställdhetsanalys 

Behovet att en hörsel- och syninstruktör är inte avgörande av kön, 

däremot är det ur ett jämlikhetsperspektiv en viktig del att ge alla 

människor lika möjligheter och rättigheter.   

      

Beslutsunderlag 

Skrivelse 220502 Hörsel- och synskadade i Kalix behöver bättre stöd 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07      

 

Protokollsutdrag skickas till 

Synskadades riksförbund och Hörselskadades riksförbund 

PRO 

SKPF 

SPF 

HRF 

SRF 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 120 Dnr 2022-00151 70 

Arbetsskor till vård- och omsorgspersonal 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att årsvis erbjuda inneskor till medarbetare i brukarnära arbete 

och ytterskor till medarbetare i hemtjänsten, hemsjukvården, 

nattpatrull, personlig assistans och likande yrkestitel där man är 

ute i arbetet stora delar av tiden i det brukarnära uppdraget.  

- Att satsningen f inansieras genom medel från statsbidrag 

äldreomsorgssatsning  

- Att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram rutiner för arbetsskor 

till vård och omsorgspersonal 

    

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om arbetsskor inom vård och omsorg har länge varit aktuell men 

inte helt enkel eftersom lagstöd saknas för arbets-/skyddsskor inom vård 

och omsorg. Det medför att tydliga rutiner måste tas fram för att 

säkerställa att arbetsskor inom vård och omsorg inte räknas som 

förmån. Socialnämnden anser att både ur ett arbetsmiljö- och 

jämställdhetsperspektiv borde en satsning på arbetsskor vara självklart 

inom vård och omsorg på samma sätt som det är inom många 

mansdominerade yrken och är ett stort steg mot att vara en jämställd 

och attraktiv arbetsgivare. Beräknad kostnad för att införa arbetsskor 

inom vård och omsorg i socialförvaltningen uppgår till ca 800 000 kr 

vilka inledningsvis f inanserias genom medel från 

äldreomsorgssatsningen. Socialnämnden anser att det är en mycket 

viktig prioriterad satsning. 

 

Beskrivning av ärendet 

Både ur ett arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv borde en satsning 

på arbetsskor vara självklart inom vård och omsorg på samma sätt som 

det är inom många mansdominerade yrken där arbetsskor ofta anses 

som en självklarhet och regleras av både praxis och kollektivavtal. Ur en 

jämställdhetssynpunkt, och som en jämställdhetssatsning, är arbetsskor 

för vård och omsorgspersonal ett steg att ta mot att bli både en mer 

jämställd och attraktiv arbetsgivare, i också kan bidra till att öka 

kommunens attraktionskraft vilket är ett uttalat mål. Det är rimligt att 

även medarbetare i kvinnodominerade branscher får tillgång till 

arbetsskor för att bidra till med fokus på unga kvinnor, vilken är den 

grupp av medborgare visar störst f lyttbenägenhet i kommunen, Idag 

beräknas exempelvis endast ca 7–11 procent i övriga landet erbjudas fria 

arbetsskor i hemtjänsten.  

   

Medarbetare inom vård och omsorg går under sin arbetsdag många steg 

och en förebyggande arbetsmiljöåtgärd är att erbjuda denna grupp 
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medarbetare arbetsskor för att minska risken för skador och eventuellt 

också förebygga viss sjukskrivning.  

Frågan om arbetsskor för denna grupp har länge varit aktuell men inte 

helt enkel eftersom lagstöd än så länge saknas för arbets-/skyddsskor 

inom vård och omsorg. Tydliga rutiner för arbetsskor måste därför tas 

för att säkerställa att skorna endast används i arbetet och därigenom 

inte räknas som en beskattningsbar förmån för våra medarbetare. Det 

f inns nämligen i Skatteverkets artiklar att skor inte ska förmånsbeskattas 

om det f inns smittorisk eller risk att skorna blir förstörda i arbetet. I och 

med pandemin har vården numera ett helt nytt arbetssätt gällande både 

skyddsmaterial för att minska risk för smittspridning.  

Ur arbetsmiljösynpunkt blir en satsning på arbetsskor för denna grupp 

otroligt viktigt för att minska smittspridning vilket inte minst pandemin 

visat. 

 

Beräknad kostnad för att införa arbetsskor inom vård och omsorg i 

socialförvaltningen uppgår till ca 800 000 kr vilka inledningsvis 

f inanserias genom medel från äldreomsorgssatsningen. 

 

Satsning Beräknad kostnad 

Arbetsskor till medarbetare 

inom vård och omsorg 

Ca 800 tkr/år 

 

Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen separat jämställdhetsanalys då hela införandet 

av arbetsskor för vård- och omsorgspersonal är en 

jämställdhetssatsning.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp      
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§ 121 Dnr 2022-00153 70 

Utredningsuppdrag styr- och planeringsmodeller för 
hemtjänst ordinärt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 

 

- Att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda hur man kan arbeta 

med styr- och planeringsmodeller inom hemtjänsten ordinärt 

boende inklusive kostnadsberäkning 

- Att integrera detta i den fördjupade analys av hemtjänsten 

ordinärt boende som redan är beslutad om 

    

Sammanfattning av ärendet 

För att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov behöver 

hemtjänstens arbetsmiljö förbättras så att yrket och arbetsplatsen blir 

attraktivt för både framtida och nuvarande medarbetare. Klart är att 

behovet av hemtjänst kommer att öka i framtiden, de kommande 10 

åren, och medarbetarnas arbetsmiljö måste också säkerställas i den 

utvecklingen. Åtgärder för att bana väg för att vårdutbildad personal kan 

ägna sig åt omvårdnad och vårdnära arbete har genomförts genom 

införande av verksamhetsnära service och servicetjänster. 

 

Socialnämnden bedömer att vi behöver göra f ler förbättrande åtgärder 

för att skapa en hållbar hemtjänst på kort och lång sikt där nya styr- och 

planeringsmodeller behöver vara en del. Hemtjänsten är uppbyggd på 

punktinsatser utifrån ett beviljat bistånd som utgår från sökt insats och 

brukarens behov. När biståndet är beviljat så erhåller hemtjänsten 

uppdraget och ska i genomförandeplan och utifrån beviljad insats göra 

en planering. Denna planering upplevs idag ”minutstyrd” och pressande. 

Av den anledningen vill socialnämnden ge förvaltningschefen i uppdrag 

att göra en analys och förslag hur denna planering kan göras både 

effektiv och med förbättrad arbetsmiljö utifrån brukarnas beviljade insats 

i centrum. 

 

En kartläggning av den planerade tiden, omkringtid samt färdtid för varje 

berörd hemtjänstgrupp genomfördes 2019. Planeringsverktygen vi 

använder heter TES och är ett IT-verktyg där planering och brukarens 

insatser, adresser med mera f inns att tillgå. Det kan jämföras med 

agendan i Outlook i en enkel jämförelse. Processen runt planering 

behöver förbättras och brukarens delaktighet stärkas tillsammans med 

medarbetarna. Vi behöver se över hur vi går mot en mer tillitsbaserad 

styrning inom hemtjänsten.  

 

Jämställdhetsanalys 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att både kvinnor och män ska 

få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risk för ohälsa, men trots 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(26) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

det skiljer sig ofta arbetsvillkoren åt i kvinnodominerade verksamheter 

jämfört med mansdominerade verksamheter. I arbetsmiljöverkets 

undersökning av ”jämställdhet i arbetsmiljön” konstateras att 

kvinnodominerade arbeten har sämre förutsättningar både vad gäller 

den fysiska och emotionella belastningen, i arbetet, men också i 

möjligheten att påverka sin arbetsdag gentemot mansdominerade 

verksamheter och risken att drabbas av ohälsa är större. Observera att 

dessa belastningar och brister i arbetsmiljön drabbar både kvinnor och 

män inom den kvinnodominerade verksamheten på samma sätt och är 

relaterade till faktorer i arbetsvillkor och arbetsmiljön. Det handlar 

främst om tidspress och stress på grund av arbetsmängd, bemanning 

och att resurserna inte är anpassade till det arbete hen förväntas utföra.  

 

 
Underlag 

Arbetsmiljöverket; Jämställdhet i arbetsmiljön Länk:  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-

arbetsmiljon/jamstalldhet-i-arbetsmiljon/ 

 

Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 

mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 

förvaltning 

https://www.av.se/globalassets/f iler/publikationer/rapporter/projektrapp

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

kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     

 

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/jamstalldhet-i-arbetsmiljon/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/jamstalldhet-i-arbetsmiljon/
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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§ 122 Dnr 2022–00146  

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 f inns 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 f inns 

totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser. 

 

Sammanfattning 

Gynnade beslut Särskilt boende SoL:  

maj: 37 

 

På korttidsenheten vistas (20 platser f inns): 

maj: 20 

 

Betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen om ca 1,5 mkr hittills, 

vilket kan komma att öka. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-10    
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§ 123 Dnr 2022–00147  

Redovisning av inkomna ärenden från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar att förvaltningen inte 

har några inkomna ärenden att redovisa.       
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2022–00148  

Redovisning av inkomna ärenden från 
Arbetsmiljöverket 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar att förvaltningen inte 

har några inkomna ärenden att redovisa    

 

 

      

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 
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§ 125 Dnr 2022–00149  

Redovisning av inkomna ärenden från Patientnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar att förvaltningen inte 

har några inkomna ärenden att redovisa      
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§ 126   

Lägesrapport - Nytt särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, förvaltningschef informerar om 

samhällsbyggnadsförvaltningens presentation av processen av nytt 

särskilt boende.      

 

Beslutsunderlag 

Lägesrapport Nytt särskilt boende, 2022-06-10     
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§ 127  

Information om Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten av Åsa Snårbacka  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Snårbacka, förbundschef  informerar om Samordningsförbundet 

Södra Norrbottens uppdrag.       

 

Beslutsunderlag 

Presentation 2022-06-16   
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§ 128   

Information - Socialnämnd besöker Omsorgens hus 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att göra ett studiebesök till Omsorgens hus den 

1 september 2022 och uppdrar till områdeschef ordinärt boende sätta 

samman ett program.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag att socialnämnden ska göra ett studiebesök till Omsorgens hus 

när det är helt färdigt, hösten 2022. 

 

Förslag på datum: Torsdag den 1 september 2022. 

Ett separat studiebesök bokas kl. 14-15 efter överenskommelse med 

områdeschef ordinärt boende.  

De om är intresserade från socialnämnden får delta.      

 

Protokollsutdrag skickas till 

Anna-Lena Andersson 

Marianne Strömbäck 

Nina Lindwall-Borg 
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§ 129 Dnr 2022–00150  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef och nämndsordförande informerar i aktuella frågor.      

 

Beslutsunderlag 

1. Från Sveriges Kommuner och Regioner 2022-05-13 

Information om kommande förslag till förlängning av 

rekommendation om tilläggsf inansiering kunskapsstyrning 

socialtjänst 

 

2. Från Sveriges Kommuner och Regioner 2022-06-02 

Aktuell information om statliga utredningar och regeringsuppdrag 

som påverkar området barn och unga   

 

3. Från Sveriges Kommuner och Regioner 2022-06-02 

Nära vård, tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg    
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§ 130 Dnr 2022-00155 70 

Nämndinitiativ från S, V och MP - Utredningsuppdrag – 
”Utöka julgåva från 300 kronor till 500 kronor för år 

2022–2023” 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förslaget;  

 

-    Att ”utöka julgåva från 300 kronor till 500 kronor åren 

 2022–2023 till samtliga anställda inom socialförvaltningen” 

- Att utredning och kostnadsberäkning ska presenteras för 

socialnämnden 2022-09-29  

  

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Burman (V) ordförande presenterar muntligt ett förslag från 

(V), (S) och (MP) om att;  

 

”Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda ett f örslag att "Utöka julgåva 

från 300 kronor till 500 kronor åren 2022–2023 till samtliga anställda 

inom socialförvaltningen".  

Motivering: Nämnden vill visa sin uppskattning till våra medarbetare för 

det fantastiska arbete de utför. 

  

Linus Häggström (M) anser att man inte kan fatta beslut utan beredning 

med utredning och kostnadsberäkning presenterad.  

 

Ordförande ställer frågan om socialnämnden kan lyfta ärendet som ett 

nämndinitiativ och fatta beslut idag. 

 

Förslag under sammanträdet 

Linus Häggström (M) föreslår att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda 

förslaget och presentera utredning och kostnadsberäkning till 

socialnämnden för beslut. 

 

Bertil Sundqvist (S) föreslår att socialnämnden inte tar beslut idag utan 

att nämnden beslutar lyfta ärendet till beredning med förslag att 

förvaltningschef får i uppdrag att utreda;  

 

-    Att ”utöka julgåva från 300 kronor till 500 kronor åren  

 2022–2023” till samtliga anställda inom socialförvaltningen” 

- Att utredning och kostnadsberäkning ska presenteras för 

socialnämnden 2022-09-29.  

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 131 Dnr 2022-00156 70 

Nämndinitiativ från S, V och MP - Utredningsuppdrag 
"Trivselpeng" 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förslaget; 

 

 - Införande av ”Trivselpeng” till samtliga socialförvaltningens 

   enheter, att genomföras under hösten 2022.  

 - Att utredning och kostnadsberäkning presenteras för  

          socialnämnden 2022-09-29.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Burman (V) ordförande presenterar muntligt ett förslag från 

(V), (S) och (MP) om att;  

Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda ett förslag om "Införande av 

”Trivselpeng” till samtliga socialförvaltningens enheter, att genomföras 

under hösten 2022. ” 

Motivering: Nämnden vill visa sin uppskattning till våra medarbetare för 

det fantastiska arbete de utför. 

 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan lyfta ärendet som ett 

nämndinitiativ och fatta beslut idag. 

   

Förslag under sammanträdet 

Linus Häggström (M) föreslår att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda 

förslaget och presentera utredning och kostnadsberäkning till nämnden 

för beslut. 

 

Bertil Sundqvist (S) föreslår att socialnämnden beslutar lyfta ärendet till 

beredning med förslag att förvaltningschef får i uppdrag att utreda 

förslaget: 

 

 - Införande av ”Trivselpeng” till samtliga socialförvaltningens 

  enheter, att genomföras under hösten 2022.  

 - Att utredning och kostnadsberäkning presenteras för  

   socialnämnden 2022-09-29. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

      

 

 


