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§ 159 Dnr 6743  

Information av Annica Karlsson-Johansson, 
anhörigstödjare och Marianne Strömbäck, 
områdeschef ordinärt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Presentation om anhörigstödet i Kalix kommun ges.     
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
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§ 160 Dnr 2022-00211 70 

Information om äldreomsorgslyftet av Emma Ekholm, 
kvalitetsutvecklare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Presentation av Äldreomsorgslyftet 2022 ges.     
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
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§ 161 Dnr 6753  

Information - Revisorerna träffar nämnden 22-10-27 
för den årliga grundläggande granskningen samt för 
att genomföra dialog med nämnden. 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ajournerar nämnden kl. 10:00-11:00 för revisorernas 
träff med nämnden.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdet ajourneras under tiden revisorerna träffar socialnämnden.  
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§ 162  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.     
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§ 163  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Monica Ljung (M) att jämte ordförande 
justera protokollet.       
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§ 164   

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde.     
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§ 165 Dnr 2022-00178  

Meddelanden och delgivningar  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-17 § 138 om ”Upprättande 
av kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till med 
bostäder för flyktingar (ledamots initiativrätt) 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-17 § 140 om ”Upphävande 
av beslut – stjärnenhet för inflyttning, arbete och integration 
 

3. Kommunfullmäktighets beslut 2022-10-17 § 141 ”Delårsrapport 
kommunen (inkl. målredovisning)      
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§ 166 Dnr 2022-00179  

Redovisning av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2022-09-01—2022-09-30.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut barn 
Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut faderskap och familjerätt 
Delegationsbeslut flykting 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut LSS PASFB 
Delegationsbeslut Vuxen 
Delegationsbeslut äldreomsorg    
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§ 167 Dnr 2022-00219 70 

Ansökan om statsbidrag för utökad 
verksamhetsförlagd utbildning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar: 

- Att från Socialstyrelsen ansöka om statsbidrag för utökad 
verksamhetsförlagd utbildning.  

    
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela 
medel till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God 
och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med 
primärvården som nav (S2022/00607). Satsningen på utökade VFU-
platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på 
sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för 
att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa 
en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra 
utbildning av fler specialistsjuksköterskor.  
 
Villkor för att få del av statsbidraget är att regionen eller kommunen i 
ansökan redovisar:  
 

- antalet VFU-veckor och platser som har genomförts i regionens 
eller kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under 
höstterminen 2021 

- en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att 
kunna genomföras i regionens eller kommunens regi 
höstterminen 2022. 

 
Tilldelning sker i december baserat utifrån hur stor del av den totala 
ökningen av antalet VFU-veckor som aktuell kommun eller region står 
för. Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 250 000 000 
miljoner kronor 
 
Jämställdhetsanalys 

Rekvirering av statsbidraget påverkar män och kvinnor lika, även om 
vård och omsorg är kvinnodominerad.   
 
Beslutsunderlag 
Statsbidrag anvisningar VFU 2022 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 168 Dnr 2022-00218 70 

Motion från Liberalerna - Utbildning serviceassistenter 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå motionen att socialnämnden ska utreda möjligheterna 
att i Kalix utbilda elever till serviceassistenter via Lärvux. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 april 2022, följande: 
 
”Liberalerna i Kalix anser att alla människor i kommunen skall kunna 
bidra till arbetslivet och samtidigt känna att de behövs. Vi tycker därför 
att allt arbete med att tillvarata människors möjligheter att bidra till 
arbetslivet bör premieras. 
 
I Skellefteå har kommunen påbörjat ett arbete där de ska ta fram  
serviceassistenttjänster för personer med lindrig funktionsnedsättning. 
Elevernas lämplighet prövas för olika yrken, och när det är gjort får de 
starta utbildning till serviceassistent på Lärvux. Lönen de får betalas 
genom bidrag från arbetsförmedlingen (utvecklingsanställning). Under 
tiden de går utbildningen får de behålla ersättningen för arbete. 
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för prövningen och så småningom 
också för assistenttjänsterna.  
Tanken är att verksamheten ska pågå under fyra år och målet, i 
Skellefteå, är att få ut 20 i utbildning som leder till tillsvidaretjänst med 
en lön som motsvarar ett utbildat vårdbiträde. Lönen betalas då av 
arbetsplatsen. Det har handlat om tjänster inom äldreomsorgen, skolan 
och måltidsenheten. 
 
Liberalerna i Kalix tycker att Skellefteås initiativ att skapa “riktiga” jobb 
till personer med lindrig funktionsnedsättning är berömvärt. 
 
Vi vill därför att: 
Socialnämnden utreder möjligheterna att i Kalix genomföra något 
liknande, d.v.s. att vi i vår kommun kan utbilda elever till 
serviceassistenter via Lärvux.” 
 
Socialnämndens beredning 

Socialnämndens Jobb- och utvecklingscenter (JUC) och 
arbetsmarknadsenhet arbetar för en utökat samarbete/samverkan och 
för att utöka utbudet av arbetsmarknadspolitiska insatser tillsammans 
med den dagliga sysselsättningen.  Fokus för insatserna ligger på 
hållbarhet genom bland annat återbruk och återvinning i enighet med 
agenda 2030. En inkluderande och produktiv sysselsättning för alla 
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viktiga faktorer i vårt arbete och även det ur ett hållbarhetsperspektiv är 
en förutsättning för en hållbar utveckling.   
 
Socialnämnden ställer sig positiva till att människor utbildar sig men 
själva utbildningen av elever till tillexempel serviceassistenter ligger 
utanför socialnämndens område. Däremot kan socialnämnden bereda 
arbetsmarknadspolitiska insatser och daglig sysselsättning enligt SoL och 
LSS till berörd målgrupp. Det finns redan i dag tillgängligt inom flera 
områden. Vår bedömning är att det i detta läge inte finns utrymme att 
prioritera just serviceassistenter men tar med oss det i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete.  
 
Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys, behovet oavsett kön 
avgörande. Siffor visar på att en lindrig intellektuell funktionsnedsättning 
förekommer hos ungefär 1,5% av befolkningen  
 
Underlag 

Myndigheten för delaktighet, Agenda 2030, 
https://www.mfd.se/kunskap/agenda-2030/malen-i-agenda-2030/8-
anstandiga-arbetsvillkor (Online 2022-10-04) 
 
Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet Lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning | Gillbergcentrum, Göteborgs universitet (gu.se) 
(Online 2022-10-04) 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-10-12 
Motion, 2022-04-11 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-04-11 § 78 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 169 Dnr 2022-00062 70 

Motion från Liberalerna - Tillgänglighet för alla 
brukare med utvecklingsstörning och förvärvad 
hjärnskada 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå motionen om tillgänglighet för alla brukare med 
utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada med att ordna 
skjuts till och från undervisningen med hänvisning till vad som 
redovisats i beredningen. 

    
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 
februari 2022. följande:  
 
"Komvux som särskild utbildning på grundläggande och på 
gymnasienivå" är en skolform för vuxna med en utvecklingsstörning eller 
förvärvad hjärnskada. Verksamheten hör till vuxenutbildningen, före 
detta Komvux. Utbildningen erbjuder kurser på tre olika nivåer: 
ämnesområden för individuella programmet samt grundläggande och 
gymnasienivå för de som läst grundsärskola och gymnasiesärskola.  
 
Idag får de som inte kan ta sig till skolan på egen hand, skjuts vid ett 
tillfälle i veckan (torsdagar) med en buss som JUC har. Om dessa elever 
vill studera på annan tid, exempelvis tisdag förmiddag, får de ingen 
skjuts vilket resulterar i att de inte kan delta i kurserna på tisdagar. 
Anledningen till detta är att JUC inte kan avvara sina bussar för brukare 
som vill studera, utan endast för brukare som har andra aktiviteter. 
 
De hänvisas till att ta färdtjänst vilket kostar 200 kr per tillfälle, en tjänst 
som är allt för kostsam for någon med en låg ersättning eller inkomst. 
Tidigare år har skjuts erbjudits både tisdagar och torsdagar vilket gjorde 
att studier blev tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.  
 
Vi Liberaler tycker att alla människor skall ha samma rättigheter att 
studera oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller 
ekonomisk situation. Därför vill vi att kommunen ska se över möjligheten 
till skjuts till och från vuxenutbildningen för att säkerställa 
tillgängligheten för studier för denna grupp.  
 
Liberalerna i Kalix vill:  
-att Kalix kommun utreder möjligheterna att ordna skjuts till och från 
undervisningen för nämnda brukare med funktionsnedsättning” 
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Socialnämndens beredning 

Personer med ett funktionshinder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig kan få beslut om daglig verksamhet som kommuner 
anordnar. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos 
deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten, som ett 
ytterligare incitament och motivation att delta i den dagliga 
verksamheten erbjuder, och finansierar, socialnämnden, vid behov, även 
fordonstransport mellan hemmet och den dagliga verksamheten. Detta 
sker bland annat genom att en personal/handledare från verksamheten 
som skjutsar deltagare, där individuella behov föreligger, med en 
handikappbuss. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i den dagliga 
verksamheten att ta sig mellan hemmet och den dagliga verksamheten. 
Flertalet transporter sker var dag även av dagliga verksamhetens 
företagsgrupper som verkar på flertalet ställen i kommunen. 
Tillgången på turer/transporter till och från utbildning har avgjorts 
historiskt, och bör även framledes, att avgöras av mängden transporter 
samt tillgång på personal, det vill säga om det är möjligt att avvara 
personal från verksamheten. De transporter som bör prioriteras är de 
som sker med företagsgrupper samt transporter mellan hemmet och den 
dagliga verksamheten där det individuella behovet avgör. 
 
Socialnämnden ansvarar för insatsen daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för insatsen 
meningsfull sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), och har 
tilldelad budget för den verksamheten.  
Socialnämnden delar uppfattningen att alla ska ha möjlighet att studera, 
men det är utanför socialnämndens område att ordna med skolskjuts 
oavsett om personen har funktionshinder eller ej därför föreslår 
socialnämnden att motionen skickas till Utbildningsförvaltningen för 
vidare beredning av frågan. 
 
Jämställdhetsanalys 

Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Behovet oavsett kön är 
avgörande. 
      
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-10-12 
Motion, 2022-02-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-07 § 36 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 170 Dnr 2022-00170 70 

Motion från Liberalerna - Förändrad och förbättrad 
habiliteringsersättning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå motionen om förändrad och förbättrad 
habiliteringsersättning vid studier med hänvisning till vad som 
redovisats i beredningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rickard Mohss (L), föreslår i motion inkommen den 14 oktober 2021, 
följande: 
”Den så kallade habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för 
kommunerna och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig 
verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Daglig verksamhet syftar till att människor med funktionsnedsättningar 
ska få vara delaktiga i samhället. Daglig verksamhet fungerar också som 
en inkörsport till arbetsmarknaden för den som kan arbeta. Daglig 
verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens 
specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med 
habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Utbildning räknas 
dock inte som en daglig verksamhet. 
 
Habiliteringsersättningen ska i sin tur fungera som en uppmuntran för 
den som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är frivillig 
för kommunerna. 
 
I Kalix är ersättningen åtta kronor/timme, men om individen väljer att 
studera någon timme i veckan förlorar de ersättningen för den tiden, 
vilket har lett till att en del tackar nej till att studier. Det här är väldigt 
olyckligt. Samtidigt som kommunen önskar att fler studerar för att 
bredda sina kunskaper och utveckla sina förmågor, motverkar vi det 
genom att dra in ersättning om så sker. 
 
Det finns kommuner som räknar utbildning som en 
kompetensutvecklande aktivitet och ersätter deltagarna med summa 
liknande habiliteringsersättningen. 
Liberalerna vill att ersättning motsvarande habiliteringsersättning även 
skall utgå då individer studerar, och inte bara när de deltar i daglig 
verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Därför föreslår Liberalerna att: 
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Socialnämnden snarast utreder möjligheterna att ersättning 
(motsvarande habiliteringsersättning) skall utgå även för studier till 
personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom ramen 
för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).” 
 
Socialnämndens beredning 

Habiliteringsersättning, utbetalas med stöd av 9 § p. 10 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt 
vilket särskilt stöd och service ska tillhandahållas genom daglig 
verksamhet för personer med funktionshinder i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
 
Personer med ett funktionshinder som inte arbetar eller utbildar sig kan 
få beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. För arbetet 
som utförs inom den dagliga verksamheten ges ingen lön utan den 
huvudsakliga inkomsten/försörjning kommer från socialförsäkringen i 
form av sjukersättning, aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller 
annan ersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa 
motivation hos deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten. 
Kalix kommuns Habiliteringsersättningen ligger på 9 kr per timme.  
 
Socialnämnden ansvarar för Dagligverksamhet enligt LSS och har 
tilldelad budget för den verksamheten. I frågan om ekonomiskersättning 
under utbildning föreslår socialnämnden att motionen skickas till 
Utbildningsförvaltningen för vidare beredning av frågan. 
 
Jämställdhetsanalys 

Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Habiliteringsersättning 
utgår till alla individer som har beslut om daglig verksamhet oavsett kön.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-10-12 
Motion, 2021-10-18 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-18 § 213 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 171 Dnr 2020-00018 70 

Uppföljning av personalpolitiskt program  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten av personalpolitiska programmet 
2022 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 
Uppföljning PPP Socialförvaltningen 2022 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 172 Dnr 2022-00180 70 

Sammanträdesplan 2023 - socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna sammanträdesplanen för 2023.      
 
Sammanfattning av ärendet 
 

      
Socialnämndens arbetsutskott startar kl. 10.00 och socialnämnden  
kl. 09.00 om inte annat anges. Beredningar äger rum kl. 13.00 om inte 
annat anges. Samtliga sammanträden äger rum i Sessionssalen.  
 
 

Månad Beredning 
kl. 13.00 

AU kl. 10:00 SN kl. 09.00 Notering:  

 
JAN 
 
 

 
9/1 

 
11/1 

kl. 13:00 

 
11/1  

 
 
Utbildningsdagar 
24–25/1 

 
FEB 
 
 

 
19/1 

 
8/2 

 
22/2 

 
Utbildningsdag med 
Axel Danielsson i Kalix, 
datum kommer senare 

 
MAR 
 
 

 
28/2 

 
15/3 

 
29/3 

i Folkets Hus, 
Bergön 

 
 

 
APR 
 
 

    
Kick on dag 13/4 – prel. 

 
MAJ 
 
 

 
18/4 

 
3/5 

 
25/5 

 
 
 

 
JUN 
 

 
16/5 

 
31/5 

 
14/6 

 

JUL  
 

    

 
AUG 
 

 
15/8 

 
23/8 

  
Enbart individärenden 
 

 
SEP 
 
 

 
23/8 

kl. 9-12 

 
6/9 

 
27/9 

 

 
OKT 
 
 

 
3/10 

 
18/10 

 
 

 

 
NOV 
 
 

   
1/11 

 

 
DEC 
 
 

 
14/11 

 
29/11 

 
13/12 
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Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2023 - socialnämnden 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-12 § 349 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialnämndens ledningsgrupp 
Samtliga nämnder och styrelser 
Johnny Strömbäck    
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§ 173 Dnr 2022-00025 70 

Antagande av Funktionsprogram Särskilda boenden 
för äldre i Kalix kommun, Socialförvaltningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 

- Anta det efter remissrunda reviderade funktionsprogrammet Särskilt 
boende för äldre. 

   
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett funktionsprogram som beskrivit de 
funktioner och behov som förvaltningen ser behöver finnas med vid om- 
eller nybyggnation av Särskilt boende för äldre. Funktionsprogrammet är 
utifrån socialförvaltningens vy och med den samlade kunskapen som 
finns för att kunna utföra uppdraget, stöd, hjälp och insatser optimalt 
och med ändamålsenlig funktion och kvalitet. Programmet ska ses som 
guide vid om- eller nybyggnationer. Det Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) samt övriga 
intresseorganisationer såsom Pensionärernas riksorganisation i Kalix 
(PRO) har efter remissrundan lämnat inspel på funktionsprogrammet. 
  
Funktionsprogrammet vänder sig till de som ska rita, projektera, bygga 
om eller bygga nytt äldreboende i Kalix kommun.  
 
Funktionsprogrammet är framtagen av socialchefen, områdeschef och 
utsedda enhetschefer har varit delaktiga. MBL har genomförts. Där 
framkom bland annat följande: 
 
Kommunal 
Behöver vara i ett plan för att vara funktionellt, praktiskt och nära till 
förråd. Förordar 12 lägenheter per avdelning (10–12), 10 är för lite, 12 
är bättre ur ett schematekniskt perspektiv. Schemat går att göra bättre 
då. 
En boendeyta utanför avdelningen vid akuta sjukdomsutbrott. 
Bemanningen blir då fyra personer. Hotelldörrar, koppling till sitt 
larmarmband så man bara kan gå in i sin egen bostad. Vill gärna koppla 
av och ta det lugnt på lunchrasten. Bättre ljudnivå. Gärna fler mindre 
rum för att kunna sätta sig i en fåtölj och vila. 
 
Vision 
Det ska finnas möjligheter att stänga av del av lokalen för att anpassa 
när ett visst behov uppstår, exempelvis vid utåtagerande brukare. Enkel 
omställning möjlighet i lokalerna. Lyfter angående låsen att det finns ett 
alternativ att vrida på en ratt, en del brukare har svårt med hotellås.  
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Vårdförbundet 
Det är viktigt med ett rum för sjuksköterskeexpeditionen med tvättställ 
för att kunna tvätta händerna. Delar Kommunals uppfattning. Föredrar 
hellre flera mindre samlingssalar för lunch, rast och vila. 
 
Intresseorganisationer 
Det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) samt övriga intresseorganisationer såsom PRO 
har efter remissrundan lämnat inspel på funktionsprogrammet. 
Inlämnade förslag har beaktats i revideringen av funktionsprogrammet 
 
Hållbarhet 
Kommunens Hållbarhetsstrateg har efter remissrundan lämnat inspel på 
revideringar kopplat till hållbarhetsperspektivet. Förvaltningen har 
beaktat hållbarhetsperspektivet i revideringen av funktionsprogrammet. 
 
Sammanfattningsvis har samtliga inkomna synpunkter beaktats i 
revideringen av funktionsprogrammet och kommer finnas med i vidare 
processer.  
 
Jämställdhetsanalys 

Äldre människor är ingen homogen grupp. Det innebär att det i Särskilda 
boendena borde finnas olika alternativ i dess utformning och anpassning 
som utgår från de olika behov och förutsättningar. Det vi vet är att 
åldrandet ser olika ut för kvinnor och män, för svenskar och 
utrikesfödda, för rika och fattiga, för dem med låg och hög 
utbildningsnivå, för äldre på landsbygden, i samhällen och i städer samt 
för personer med funktionsvariationer. En jämlik äldreomsorg behöver 
bidra till att främja jämlikhet i levnadsvillkor, vara tillgänglig för alla 
oavsett bakgrund och möjligaste mån bidra till att äldre kvinnor och man 
ska kunna leva sitt liv som de vill med en trygg och säker vård och 
omsorg hela livet  
  
En annan viktig del att komma ihåg när det gäller äldreomsorgens 
utformning är att det också en fråga om kvinnors villkor. Merparten av 
dem som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor och de flesta av 
brukarna av äldreomsorg är också kvinnor.  
En förutsättning för att säkra personalförsörjningen är att 
äldreomsorgens yrken upplevs som attraktiva. Det handlar inte bara om 
att rekrytera ny personal utan en minst lika viktig del är att behålla 
skickliga medarbetare. Det kräver en god arbetsmiljö, tillgång till 
kompetensutveckling och att arbetsgivare kan erbjuda heltidsarbete. Av 
antalet anställda inom vård och omsorg i Sverige är det färre än 10 
procent män, men upp till var fjärde ung man kan tänka sig ett jobb 
inom välfärdssektorn.  
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Beslutsunderlag 
Funktionsprogram Särskilt boende för äldre Socialförvaltningen Kalix 
kommun, 2022-10-05 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-02-23 § 11 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 174 Dnr 2022-00200 70 

Information avseende Inriktningsbeslut - vidare 
utredning och planering av särskilda boendeplatser 
inför 2022  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationer från 
Samhällsbyggnadsnämnden inför byggnationen av ett nytt särskilt 
boende för äldre och ställer sig positiv till den framlagda 
programhandlingen och framtagna tidsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har gjort en utredning och sammanställt i en rapport som 
pekar på behov av fler särskilt boendeplatser för äldre samt ett nytt 
korttidsboende.  
Vid socialnämnden 2021-09-29 beslutads att anta 
inriktningsbeslut Särskilt boende för äldre Dnr 2018-00067 70 
och överlämnar det vidare till fullmäktige.  
 
Beslutet innefattade att: 
  

- Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av ett nytt 
Särskilt boende för äldre till år 2025 

- Socialnämnden bedömer att behovet är 50 platser inklusive 
korttidsplatser 

- Socialnämnden föreslår att 
fullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med 
socialnämnden ta fram 2–3 reella förslag samt föreslå lämplig 
placering 

- Socialnämnden anser att boendet ska innehålla digitala lösningar, 
ny teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna 
brukarfokus, hög kvalité på omsorgen samt en väl fungerande 
arbetsmiljö 

 
Socialnämnden beslutar även om löpande återrapporter till nämnden hur 
arbetet fortlöper. 
 
Kommunfullmäktige beslutade anta socialnämndens förslag till 
inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande:  
 

- Behov finns av ett nytt Särskilt boende för äldre till år 2025  
- Behovet bedöms till 50 platser inklusive korttidsplatser  
- Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att i samråd med 

socialnämnden ta fram 2–3 reella förslag samt föreslå lämplig 
placering  

- Boendet ska innehålla digitala lösningar, ny teknik och vara 
modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, 
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möjliggöra hög kvalité på omsorgen samt en väl fungerande 
arbetsmiljö  

- Förslagen presenteras på kommunfullmäktige den 11 april 2022 
för beslut  

 
Vid Fullmäktige 2022-04-11 beslutades att arbetet fortgår i enlighet med 
nedanstående faser, med alternativ 1a i första hand, alternativt 1b i 
andra hand som utgångspunkt för placering:   
 
 

 
Nytt beslut väntas fattas i fullmäktige i november 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 

En av socialnämndens viktigast beslut under förra mandatperioden var 
inriktningsbeslutet Särskilt boende för äldre där ett nytt boende föreslås 
byggas. Av den anledningen har Socialnämnden tillsatt en politisk 
sammanställd styrgrupp där socialnämndens ordförande Katarina 
Burman (V), Vice ordförande Bertil Sundqvist (S), Maria Nilsson (MP), 
Linus Häggström (M), Irma Spårman (M) ingår tillsammans med 
socialchef och ledningsresurs. Socialförvaltningen har även en 
arbetsgrupp bestående av ca 8 medarbetare där samverkan och 
delaktighet i processen sker. Ärendet har också framlagts vid 
socialnämndens centrala MBL med övergripande information samt vid 
kommunens råd, KPR samt KTR. 
 
Socialnämnden anser att en bra dialog och information och samverkan 
har skett löpande av Samhällsbyggnadsnämnden under tiden till dags 
dato.  
 
Socialnämnden har: 
 

- fått bra och löpande information och varit delaktig  
- har tagit del av information inför byggnationen från 

Samhällsbyggnadsnämnden  
- erfar att Samhällsbyggnadsnämnden har använt socialnämndens 

framtagna Funktioprogram som en guide i processen  
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Socialnämnden ställer sig positiv till den framlagda informationen och 
framtagna tidsplanen inför byggnationen av ett nytt särskilt boende 
för äldre. 

 
Jämställdhetsanalys 

Äldre människor är ingen homogen grupp. Det innebär att det i 
äldreomsorgen borde finnas olika alternativ som utgår från de olika 
behov och variationer som finns hos de äldre medborgarna. Det vi vet är 
att åldrandet ser olika ut för kvinnor och män, för svenskar och 
utrikesfödda, för rika och fattiga, för dem med låg och hög 
utbildningsnivå, för äldre på landsbygden, i samhällen och i städer samt 
för personer med funktionsvariationer. En jämlik äldreomsorg behöver 
bidra till att främja jämlikhet i levnadsvillkor, vara tillgänglig för alla 
oavsett bakgrund och möjligaste mån bidra till att äldre kvinnor och man 
ska kunna leva sitt liv som de vill med en trygg och säker vård och 
omsorg.  
  
Många äldre föredrar att bo kvar hemma, i ordinärt boende, långt upp i 
ålder, men när den äldre inte längre vill kan det saknas eller vara 
begränsat av lämpliga, inte alltför dyra, alternativ. Ett utbud av 
trygghetsbostäder eller seniorboende kan vara en möjlighet till ett 
särskilt boende. Dessa finns dock inte överallt och erbjuder inte alltid 
den ökade trygghet som en del äldre efterfrågar. 
 
En annan viktig del att komma ihåg när det gäller äldreomsorgens 
utformning är att det också en fråga om kvinnors villkor. Merparten av 
dem som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor och de flesta av 
brukarna av äldreomsorg är också kvinnor.  
En förutsättning för att säkra personalförsörjningen är att 
äldreomsorgens yrken upplevs som attraktiva. Det handlar inte bara om 
att rekrytera ny personal utan en minst lika viktig del är att behålla 
skickliga medarbetare. Det kräver en god arbetsmiljö, tillgång till 
kompetensutveckling och att arbetsgivare kan erbjuda heltidsarbete. Av 
antalet anställda inom vård och omsorg i Sverige är det färre än 10 
procent män, men upp till var fjärde ung man kan tänka sig ett jobb 
inom välfärdssektorn.  
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Underlag 

Regeringens skrivelse 2017/18:280 – ”Framtidens äldreomsorg – en 
nationell kvalitetsplan” 
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd
9df7625d2e10/framtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-
2017_18_280.pdf 
 
Socialstyrelsen (Sos), ”Personer som har särskilt boende efter ålder 
2018”. Publicerad i SCB Jämställdhet 
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-
halsa/aldreomsorg/personer-som-har-sarskilt-boende-efter-alder/ 
      
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-18 § 128 
Programhandling SÄBO Kalix 221011 Tengbom 
Kommunfullmäktige Beslut 21-11-29 dnr 2021100472 KS §261 
Kommunfullmäktige Beslut 22-04-11 dnr 2021100472 KS §68 
    
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 175 Dnr 2022-00162 70 

Utvärdering - Feriepraktik  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

- Att godkänna den årliga utvärderingen av ferieverksamheten i 
Kalix kommun 2022 och skicka utvärderingen vidare till 
kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 Syftet med ferieverksamheten är att ge ungdomar en inblick i 
arbetslivet, lära sig samarbeta med arbetskamrater, känna ansvar för 
sitt arbete och få en inkomst. En nyhet är att nu även privata aktörer har 
kunnat erbjuda feriepraktik/sommarjobb. Kommunstyrelsen beslutade 
22-02-21 § 29 att erbjuda privata företag ersättning för sommarjobb 
under minst tre veckor perioden 13 juni till och med den 12 augusti 
2022. De privata aktörerna gick själva skött anställningsförfarandet och 
kunde i efterhand, mot uppvisade av lönespecifikation, rekvirerat upp till 
10 500 kr/sommarjobbare för lönekostnader från kommunen.   
 
Utvärdering sker årligen och rapporteras till socialnämnden samt som 
meddelande till kommunfullmäktige. Beslut om fortsättning tas i 
kommunfullmäktige efter slutrapport senast i november 2024. 
 
Jämställdhetsanalys 

Möjligheten att feriearbeta är inte beroende av kön utan vänder sig till 
ungdomar i ett åldersspann, för 2022 innebär det ungdomar födda år 
2004, 2005 och 2006. Både killar och tjejer ansöker om feriepraktik och 
könsfördelningen för ferieverksamheten 2022 var 53,8% killar och 
46,2% tjejer, 2021 var det fler tjejer än killar som sommarjobbade så 
det varierar något med årskull. Feriepraktiken är ett ypperligt tillfälle att 
få våra ungdomar att prova på ett arbetsområde de kanske inte tänkt på 
innan eller i viss mån ses som ett otraditionellt val. Därför viktigt att 
både informera om dess mer otraditionella val i av feriepraktik inom 
kommunen, och kanske även ta hänsyn till otraditionella val vid 
matchning av ungdom mot praktikplats, med förhoppningen om att 
främja en jämn könsfördelning inom samtliga yrken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Rapport ferie 2022     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 176 Dnr 2020-00164 70 

Årlig uppföljning av Friluftspolitiska planen  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten av den friluftspolitiska 
handlingsplanen och policyn och skickar utvärderingen vidare till Fritids- 
och kulturnämnden  
      
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun arbetar för att öka medborgarnas möjlighet till ett rikt 
friluftsliv och vara bäst i Norrbotten som årets friluftskommun. År 2012 
kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv 
(Prop.2009/10:238) med tio mätbara mål för den nationella 
friluftspolitiken. De tio målen visar på sambanden mellan friluftsliv och 
andra politikområden, och är en av utgångspunkterna också för det 
lokala friluftslivsarbetet. Den nationella friluftspolitiken ska utgöra 
grunden för Kalix kommuns arbete med friluftsliv.  
  
De tio målen:    

- Tillgänglig natur för alla  
- Starkt engagemang och samverkan  
- Allemansrätten  
- Tillgång till natur för friluftsliv  
- Attraktiv tätortsnära natur  
- Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  
- Skyddade områden som resurs för friluftslivet  
- Ett rikt friluftsliv i skolan  
- Friluftsliv för god folkhälsa  
- God kunskap om friluftslivet  
 

Enligt utredningen Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer 
bör friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att 
uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 
tävling. Det är den definition som används i den nationella 
friluftspolitiken och den definition som Kalix kommun utgår från i arbetet 
med den friluftspolitiska handlingsplanen. 
 
Bakgrund 

Friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att 
uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 
tävling. Policyn i Kalix kommun när det kommer till friluftsliv är följande:  
 

- Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, 
samt nära och tillgängliga naturupplevelser.  

- Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala 
och ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.  
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- Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap 
om friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en 
god regional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling.  

  
Den fritidspolitiska planen syftar till att öka tillgängligheten för 
kommunmedborgare och besökare för ett aktivt friluftsliv. Projektet med 
friluftsplanen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten till naturområden.  
 
För många grupper inom socialförvaltningen, som barn, ungdomar, 
arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, förtidspensionärer och 
äldre, är lättillgänglig natur extra viktig. Det finns vetenskapligt belagt 
att närhet till natur främjar hälsa studier av äldre visar att en livsstil med 
inslag av friluftsliv förbättrar hälsan både fysiskt och psykiskt och vad 
gäller särskilt personer med funktionsnedsättning och äldre är just 
tillgängligheten särskilt angelägen att uppmärksamma.  
 
En ökad tillgänglighet underlättar och möjliggöra för äldre och 
funktionshindrade inom socialförvaltningens verksamheter att ta sig ut i 
både natur och närmiljö. Det som är värt att tänka på är att 
satsningarna på handikappanpassningar inte uteslutande ska vara 
riktade mot personer med rörelsehinder utan det handlar även om den 
kognitiva tillgängligheten (förstå information, hitta och känna sig trygga) 
vilket tillsammans med bredden av olika funktionshinder gör det svårt 
att se och utvärdera om tillgängligheten för den bredare gruppen 
funktionshindrade blivit bättre.  
 
En växande andel av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och 
många har ingen eller begränsad relation till den svenska naturen. Utan 
denna relation riskerar en stor grupp människor att aldrig söka sig ut till 
naturen. Särskilda informationsinsatser och aktiviteter är av vikt för att 
öka tillgängligheten till naturen för denna grupp vilket också kan bidra till 
en ökad integration. 
 
Under 2020 och större delen av 2021 blev tillgängligheten och 
möjligheten till att ta sig ut i både närmiljö och natur än viktigare i och 
med den globala pandemi vi befinner oss i. Pandemin innebar, och 
innebär fortfarande, flertalet restriktioner och rekommendationer om 
bland annat fysisk distansering som gäller för alla, särskilt för personer 
över 70 år och personer med underliggande sjukdomar. Rent generellt 
har restriktioner som begränsar fysisk kontakt i samhället negativa 
konsekvenser för den psykiska hälsan i befolkningen och personer som 
lever med psykisk ohälsa är särskilt sårbar. Att ha tillgång till 
uteaktiviteter och att vara ute i naturen kan medföra en rad positiva 
effekter för vår hälsa, till exempel minskad stress, stärkt kognitiv 
förmåga och förbättrad psykisk hälsa därför blir åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten till naturområden och tillgänglig närmiljö än viktigare.  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(44) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Efter SARS-epidemin 2003 såg man bland annat en hög andel 
psykiatriska diagnoser, framförallt PTSD och depression hos personer 
som varit isolerade under en lägre tid och när möjligheten till fysisk 
aktivitet i vardagen eller på fritiden påverkas genom restriktioner faller 
ett tyngre ansvar på individen att ta sig ut på egen hand, tillgängligheten 
blir därför extra viktig särskilt bland grupper som kräver en ökad 
tillgänglighet. I en pandemi förändras i stort sett hela befolknings 
rörelsemönster vilket kan öka risk för övervikt samt minskad 
muskelmassa. För de äldre i befolkningen kan framförallt minskad 
muskelmassa leda till fler fallolyckor vilket ytterligare belyser vikten av 
lättillgängligheten och för gruppen anpassad närmiljö. 
 
Socialförvaltningen uppmuntrar till att både våra medarbetare och 
brukare ska ha tillgång till att utöva ett aktivt friluftsliv. Vi ser dock en 
svårighet för vissa grupper av våra äldre samt personer med 
funktionshinder att fysiskt kunna utöva friluftsliv trots 
tillgänglighetsanpassningar. För denna grupp kan den nära och 
tillgängliga naturupplevelsen tillgodoses exempelvis genom digitala 
lösningar där personen virtuellt får känslan av att befinna sig i naturen 
och skogen vilket påverkar det psykiska måendet. Den fysiska 
tillgängligheten ersättas alltså av digital tillgänglighet och kan då 
inkludera grupper som idag exkluderats från möjligheten att aktivt delta 
i friluftslivet.   
  
Jämställdhetsanalys 

Ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det är 
ett samband gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk position i 
samhället.  
 
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en tredjedel 
av befolkningen är friluftsaktiv, men att det finns stora skillnader mellan 
olika grupper. Störst andel friluftsaktiva finns i åldersgruppen 55-74 år, 
där omkring två femtedelar utövar friluftsliv frekvent. De som bor i 
glesbefolkade kommuner friluftsaktiva, än människor i storstäder och 
förortskommuner. Inrikes födda är också i högre grad friluftsaktiva 
jämfört med utrikesfödda.  
 
Undersökningar från naturvårdsverket visar på att kvinnor utövar 
friluftsliv i högre grad än män, att personer som bor i hushåll med lägre 
inkomster utövar friluftsliv i mindre omfattning jämfört med personer i 
hushåll med högre inkomster. De som har en funktionsnedsättning 
utövar friluftsliv i lägre grad jämfört med de som inte har det och 
personer som själva eller vars far eller mor växt upp i land utanför 
Europa utövar friluftsliv i lägre omfattning jämfört med personer med en 
Europeisk bakgrund.  
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Underlag 

Naturvårdsverket; Friluftsliv för alla Uppföljning av de tio målen för 
friluftslivspolitiken 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-
620-6700-7.pdf?pid=16863 
 
Folkhälsomyndigheten; Friluftsvanor i befolkningen 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/friluftsliv/friluftsvanor-i-befolkningen/ 
 
Folkhälsomyndigheten: Folkhälsan i Sverige under covid-19-pandemin 
Folkhälsan i Sverige under covid-19-pandemin — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)  
 
Folkhälsomyndigheten: Covid-19 pandemins tänkbara konsekvenser på 
folkhälsan https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/c/covid19-pandemins-tankbara-konsekvenser-
pa-folkhalsan/?pub=76637 
      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Årlig uppföljning fritidspolitisk plan och policy 2022-10-12 
Friluftsplan, Kalix Kommun 
Friluftspolitisk handlingsplan Kalix Kommun 
Friluftspolitisk policy, Kalix Kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden     
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 177 Dnr 2022-00216 70 

Förbättringar och satsningar - statsbidrag 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

- Att ge förvaltningschef i uppdrag att arbeta vidare med de 
föreslagna satsningarna enligt bifogad bilaga för 2022 och som är 
lämpliga och som inte genererar merkostnader under 2023 och 
framåt. 

      
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har under året tillfört statsbidrag inom socialnämndens 
område för att stärka välfärden. Socialnämnden har sökt och beviljats 27 
767 234 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under 
perioden 2020–2021. 
 
Dessa medel fördelas på 10 mkr 2022 samt 17 mkr 2023. 
Socialförvaltningens verksamheter har analyserat och genomlyst 
verksamheternas behov för att utveckla en god vård och omsorg. 
Förvaltningen gör bedömningen att vi bör gå vidare med de satsningar 
som inte genererar merkostnader kommande år redan 2022. 
Satsningarna ska vara lämpliga och utveckla och förbättra i 
verksamheten. Det ska också vara enligt god ekonomisk sed där det 
finns skillnader i till exempel investeringar och drift som måste beaktas 
så pengarna används på ett lagligt och lämpligt sätt.  
 
Det råder osäkerhet hur alla statsbidrag kommer att se ut inför och efter 
2023. Socialnämnden har tagit beslut om satsningar tidigare som 
behöver finansieras. Förvaltningen föreslår att de finansieras inom ramen 
av dessa 17 mkr år 2023 om de övriga statsbidragen uteblir eller får 
ändrade villkor. Antingen måste då annan finansiering säkerställas eller 
så måste satsningarna avslutas. Ny budget väntas tas i fullmäktige i 
november. Beaktas måste även budgetprocessen 2024.  
 
Beslutade satsningar: 
Satsning  Beräknad kostnad 

årsbasis 
1. Starta en tillfällig 

dagverksamhet för äldre SoL. 
1 mkr 
 

2. Starta en tillfällig nattpatrull 
(hemtjänst).   

1,5 mkr 

3. Anställa en sjuksköterska med 
inriktning inom demensomvård/ 
demenssjuksköterska 

0,8 mkr 
 

4. Etablera ett projekt resursteam 
(Nära vårdteam) med fokus 
inom ordinärt boende för att 

2,5 mkr 
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stärka vården och omvårdnaden 
för brukarna. 
Julgåva  0,320 mkr 
Utvecklings och kompetenspeng   

1,6 mkr 
Äldreomsorgslyftet  0,8 mkr (engångskostnad 

2022) 
5. Summa: 8,52 

 
Ökade kostnader 2023  

 
- Kostnader regionen utskrivningsklara – prognos 2022 7 mkr 
- Fortsatt högre sjukfrånvaro: bidrag från Försäkringskassan 3,6 

mkr detta år – vi vet inte om det finns kvar 2023 
- Prisökningar på livsmedel, drivmedel, el, förbrukningsmaterial– 

detta år går en del mot statsbidraget Äldreomsorgen. Kan vara en 
påverkan med 2–3 mkr kanske mer. 

- Ofinansierade utökningar som idag går på statsbidraget; 
verksamhetsnära service och kompetensförsörjningsstrateg  

- Sommaravtal 4 mkr 
- 8 nya leasingbilar en kostnad på minst 700 tkr  
- Höjda hyror på grund av att KPI (inflation) stiger med kanske 8–

10%. Kan bli 2,8 mkr. 
 

Av den anledningen förslår förvaltningen att en avgörande del av de 17,7 
mkr reserveras oförutsedda samt ofinansierade utgifter för 2023. 
Socialnämnden föreslås även ta sikte på 2024 då dessa 
prestationsbaserade medel är borta.   
  
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. Socialförvaltningens 
verksamheter är kvinnodominerade så påverkar satsningar på 
verksamheten fler kvinnor än män.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Sammanställning satsningar 2022–2023 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 178 Dnr 2022-00217 70 

Yttrande till Arbetsmiljöverket, beteckning 
2022/025080 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
 - Att anta yttrandet och skicka det vidare Arbetsmiljöverket. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
      
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsmiljöverket har genomfört en utredning och lämnat en 
underrättelse inför beslut utifrån en inlämnad anmälan 66a.  
 
Utifrån detta så överväger Arbetsmiljöverket att besluta om ett 
föreläggande mot socialnämnden, med de krav och tidpunkter som vi 
redovisar i denna underrättelse. Om vi beslutar om ett föreläggande kan 
vi också besluta om ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungna att betala 
om ni inte uppfyller de krav vi ställer. 
 
Nu får ni möjlighet att lämna era synpunkter på kraven vi överväger att 
ställa, och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda. 
 
Socialnämndens beredning yttrande 

Socialnämnden bedömer att de åtgärderna som framläggs i punkt 1–5 är 
högst relevanta och aktuella och i linje med det socialnämnden arbetar 
med i förbättringsarbetet för hemtjänsten. Även ekonomiska analyser 
behöver göras så att socialnämnden kan säkerställa en budget för 
åtgärderna på kort och lång sikt. 
 
Däremot önskar socialnämnden framföra i följande överväga 
Arbetsmiljöverket överväger att förelägga oss att: 
 

- senast den 15 december 2022 genomföra åtgärderna 1, 2 
och 5 nedan 

- senast den 1 mars 2023 genomföra åtgärderna 3 och 4 
nedan 

 
Socialnämnden önskar att dessa datum förlängs då socialnämnden 
bedömer det tar tid att arbeta igenom alla punkter grundligt och med 
hög ambitionsnivå. Det råder även en osäkerhet kring om och hur  
covid-19 pandemin fortsatt kan komma att påverka verksamheten och 
då också arbetet med åtgärderna.  
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Vi önskar att ni senarelägger följande datum i ert övervägande om att 
förlägga oss att: 
 

- senast den 1 mars 2023 genomföra åtgärderna 1, 2 och 5 
nedan 

- senast den 31 oktober 2023 genomföra åtgärderna 3 och 4 
nedan 

 
Jämställdhetsanalys 

Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys, men eftersom 
hemtjänstens medarbetare till största delen är kvinnor kan beslutet 
påverka kvinnor och kvinnors arbetsmiljö i större utsträckning än mäns.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-10-12 
Underrättelse om föreläggande - Arbetsmiljöverket  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Arbetsmiljöverket 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 179 Dnr 2022-00181 70 

Gynnande beslut i särskilt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut i 
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:  
September: 30 
 
På korttidsenheten vistas (20 platser finns): 
September: 20 
 
Betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen om ca 4,3 mkr fram till 
augusti 2022.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
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§ 180 Dnr 2022-00212 70 

Redovisning av inkomna ärenden från Inspektionen 
för vård och omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av inkommit ärende från 
Inspektionen för vård och omsorg.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Meddelande om inspektion och begäran om uppgift i pågående tillsyn av 
särskilt boende för äldre, dnr 3.5.1-37660/2022-1.     
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§ 181 Dnr 2022-00213 70 

Redovisning av inkomna ärenden från 
Arbetsmiljöverket 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar att förvaltningen inte har några inkomna 
ärenden att redovisa.       
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§ 182 Dnr 2022-00214 70 

Redovisning av inkomna ärenden från Patientnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar att förvaltningen inte har några inkomna 
ärenden att redovisa.      
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(44) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 183 Dnr 7077  

Digital konferens Aktuellt inom socialpolitik 16 
november 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ledamöter och ersättare är inbjudna till webbsänd 
konferens från Sveriges Kommuner och Regioner ”Aktuellt inom 
socialpolitik” den 16 november kl. 10:00-16:00.  
Lokal: Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum Gnejsen.  
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår.  
 
Bokning i Outlook är utskickad med länk till programmet.      
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(44) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 184 Dnr 2022-00215 70 

Information från förvaltningschef och 
nämndordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationerna.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar i aktuella ärenden.  
 
- Branden vid särskilda boendet Skogsgläntan  
 
- IFO – påverkanskampanj  
 
- Äldreomsorgslagen  
 
- Modulboenden  
 
      
 
 


