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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 20 juni 2019 kl 09:00-11:10. 

Beslutande Ledamöter 
Katarina Burman (V), Ordförande 
Adam Dahlberg (S), 1:e vice ordförande 
Ritva Persson (S) 
Anette Wernersson (S) 
Bertil Blomdahl (S) ers Johan Söderholm (S) 
Lennarth Nyman (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Irma Spårman (M) 
Linus Häggström (M) 
Ann Larsdotter-Olsson (M) ers Kurt-Åke Andersson  (C) 
Marianne Sundvall (L) 

 Ersättare 
Lotten Olofsson Lundegren (S)  
Bertil Sundqvist (S) 
Helena Laestadius (S) 
Vappu Vuokila Pönkkö (S) 
Monica Ljung (M) 
Bertil Blomdahl (S) 
Birgitta Evling (M) 
Anna-Paulina  Räisänen (KXP) 
Ann Larsdotter Olsson (M) 
 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef, § 86-87, 89 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare, § 88 
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom, § 86-87 
Karin Bergdahl, områdeschef, § 87 
Marianne Strömbäck, områdeschef, § 87 
Monica Westman, områdeschef, § 87 
Eva-Britt Öhman, områdeschef, § 87 
Mikael Jansson, enhetschef, § 83 
Eva Landin, MAS 

Justerare Lennarth Nyman (S)  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2019-06-26 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 80-90 
 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Lennarth Nyman  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-26 Datum då anslaget tas ned 2019-07-18 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 80 Dnr 1681  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 81 Dnr 1682  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Lennarth Nyman (S) att jämte ordförande justera 
protokollet.  
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§ 82 Dnr 1683  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan efter tillägg av ett ärende.  
- Domar och delgivningar i individuella ärenden 
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§ 83 Dnr 2019-00072 70 

Rapport om DUA, Delegationen unga till arbete samt 
information om förändringar inom arbetsförmedlingen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av lämnade informationer.  
 
Informationerna föranleder inte särskilt beslut.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Mikael Jansson, enhetschef informerar om förändringar inom 
arbetsförmedlingen.  

- Byte av namn till Arbetsförmedlingsmyndigheten.  
- Kalix kontoret blir kvar men Övertorneås kontor försvinner. 

Piteåkontoret kommer att läggas ned.  
 
Arbetsmarknadspolitiska bedömningar och myndighetsutövning.  

- Upphandling, kontroll, uppföljning. 
- Samverkan 
- Infrastruktur för matchning.  

  
Mikael Jansson, enhetschef redogör även för rapport om DUA, Delegationen för 
unga till arbete.      
 
Beslutsunderlag 
Framtidens arbetsförmedling 
Rapport om DUA 
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§ 84 Dnr 1639  

Meddelanden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott tar del av redovisade meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Socialtjänstens utmaningar och möjligheter den 2 september 2019, inbjudan 
till web-möte från Sveriges kommuner och landsting.  
 
2. Beslut från Länsstyrelsen Norrbotten 19-06-03 Statsbidrag till verksamhet 
med personligt ombud. Beslut; Länsstyrelsen beviljar socialnämnden i Kalix 
kommun medel för en tjänst som personligt ombud för år 2019 med 300 180 
kronor.  
 
3. Patientnämndens protokoll 19-05-21.  
 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 19-05-14 § 60 Remiss- medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och nätverket Håll Sverige Rent. Nämnden beslutar att tillfråga 
samtliga nämnder om deras engagemang i nätverken samt synpunkter på 
fortsatt samverkan. Svar lämnas senast den 30 september 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Ärendet Servicecentrum i 
Övre Bygden Ekonomiska förening med organisationsnummer 7696017412, 
har ansökt om tillstånd att bedriva hemtjänst enligt 7 kap 1 § första stycket 6 
socialtjänstlagen, (2001:453) SoL. Ansökan gäller verksamheten Övre Bygdens 
hemtjänstgrupp som ska vända sig till enskilda i behov av hemtjänst.     
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§ 85 Dnr 1640  

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 
2019-05-01- 2019-05-31.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut för perioden 2019-05-01—2019-05-31 har redovisats för 
socialnämnden.     
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut FN LSS PA-SFB 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut ÄO 
Delegationsbeslut 19-06-13 Fördelning av arvsmedel för år 2019 till 
verksamheterna inom Äldreomsorgen      
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§ 86 Dnr 2019-00097 04 

Månadsrapport januari - maj 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för januari-maj 2019.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsbudget 428 633
Kapitalkostnad 2 160
Helårsprognos 436 893
Avvikelse -6 100  
 
Resultatkommentar: 
Socialnämndens årsprognos pekar mot ett underskott om 6,1 mkr. De statliga 
stimulansmedlen för stärkt bemanning inom äldreomsorgen, 4,3 mkr, som 
finansierat delar av heltidssatsningen kommer med största sannolikhet att 
utebli, vilket är en bidragande orsak till ett ökat underskott. 
Politikerkostnaderna beräknas överstiga budget med 0,2 mkr föranlett av fler 
sammanträden och arbetsutskott än planerat. Förvaltningsövergripande 
funktioner förväntas lämna ett överskott om ca 2,9 mkr, vilket bl.a. utgörs av 
nämndens reserv för oförutsedda kostnader, samt att budgeten för 
kompetensmedel innehålls delvis som en sparåtgärd. 
Hälso- och sjukvårdsenheten beräknas göra ett underskott om 1,0 mkr mot 
budget. De främsta orsakerna är fortsatta behov av timlöneanställda, 
semesteruttag i kombination med föräldraledighet, samt att det under 
sommarperioden kommer att behövas inhyrd personal för att klara 
bemanningen och säkerställa patientsäkerheten. 
Äldreomsorgen förväntas ha ett underskott om totalt ca 2,4 mkr på helåret. 
Detta är delvis föranlett av den högre bemanning ett särskilt boende kräver på 
grund av omfattande omvårdnadsbehov hos enskilda brukare, men även av att 
de statliga stimulansmedlen för ökad bemanning inte utfaller 2019.                                                           
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgens område beräknas göra ett 
underskott med 4 miljoner kronor under förutsättning att insatta åtgärder för 
en budget i balans ger effekt och att inströmningen av nya barnärenden 
minskar radikalt. Ett ovanligt stort antal minderåriga barn har omhändertagits 
p.g.a. bristande föräldraförmåga och våld. Inga konsulter tas in i verksamheten 
inom vuxen och bistånd. Stor restriktivitet med inköp av varor och tjänster. 
Minimera resor för uppföljning av placeringar och övergå till Skypemöten där 
det är möjligt. Inom integrationens verksamhet pekar prognosen på att 
ekonomin ska vara i balans. 
Området för stöd och omsorg om personer med funktionshinder förväntas att 
vid årsskiftet visa ett underskott om ca 1,4 mkr föranlett av utökning av 
ärenden inom hemtjänsten/boendestöd samt personlig assistans. 
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Åtgärder för en budget i balans: 
Förvaltningen jobbar i en intensiv fas med åtgärder budget i balans. En 
genomlysning är gjord som ska framläggas maj 2019 för vidare beslut i 
socialnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 april att godkänna av kommunstyrelsen 
lagda förslag till åtgärdsprogram för budget i balans 2019. Uppföljning av 
åtgärdsprogrammet sker i månadsrapporteringar och gäller även nämnderna 
att åtfölja. Följande punkter gäller: 

 Restriktivitet gällande vikarieanskaffning 
 Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma och 

det ska ske i undantagsfall. 
 Endast nödvändig fortbildning genomförs. Stor restriktivitet för 

deltagande i konferens, undantag nätverksträffar, webbinarier ska alltid 
vara första alternativ. 

 Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar med 
större driftskostnadspåverkan 

 Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa projekt, 
avsluta medlemskap och liknande där det är möjligt. 

 Restriktivitet med samtliga inköp. 
 Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid 

nödvändiga arbetsresor utarbetas omgående. 
 Höja avgifter för parkeringsplatser för högre kostnadstäckning. 
 Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och smörgåsar 

mm. 
 Samtliga verksamheter och samtliga medarbetare ska involveras i 

arbetet med att sänka kostnader och höja kvaliteten i verksamheterna. 
 Vakanta tjänster besätts efter noggrann behovsanalys av 

förvaltningsledningen. 
 

Socialnämndens egna åtgärder för en budget i balans: 
 En genomlysning av hela socialförvaltningen har genomförts där 

samtliga verksamheter har analyserats och genomlysts. En rapport ska 
presenteras i maj 2019 som ska vara underlag för vidare beslut om 
eventuella åtgärder. 

 Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall 
mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 

 Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per 
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska 
framförallt korttidsfrånvaron. 

 Effektivare schemaplanering och fördela resurstiden för att tillgodose 
verksamheternas behov av vikarier. 

 Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem som gett 
mycket god effekt. 

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

 Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att 
förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan. 
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 Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 
 Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 
 Utveckla processen och säkerställ att beslut om Särskilt boende SoL 

samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses 
med andra insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom 
SoL och LSS. 

 Utreda vidare och förslag på åtgärder en anpassning/ omorganisation av 
Dagverksamheten för äldre. 

 Utreda vidare bemanning och täthet på Särskilda boenden 
 Utreda vidare en anpassning och effektivisering av Draget 
 En förändring av Matlaget som verkställs på annat kostnadseffektivare 

sätt. 
 Se över avgifter såsom avgift familjerådgivning samt bårbilstransport 

från Säbo 
 Utarbeta förslag på en organisationsförändring arbetsmarknadsenheten 

sammanslagning stöd och omsorg 
 Utreda vidare Stöd- och omsorgsgruppen – integreras med övrig 

verksamhet bl.a. äldreomsorgens hemtjänst. 
 

Faktorer som kan påverka resultatet: 
Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens verksamheter. 

 Allt fler äldre äldre[1] har ett ökat omvårdnadsbehov, vilket ger 
verksamhetsökningar inom bl.a. hemsjukvård, ordinärt boende och 
särskilt boende. 

 Höjda sanktionsavgifter och kortare ledtider avseende utskrivningsklara. 
 Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa sysselsättning 

för nyanlända påverkar t.ex. försörjningsstödets utveckling. 
 Kalix som kommun har en ansträngd socioekonomisk situation och svår 

att förutspå. Vi befarar att denna utmaning kvarstår. 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 som ökat kraftigt under de 2 
senaste åren. En konsekvens av detta är att placeringskostnaderna har 
skjutit i höjden. 

 Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 
assistansersättningen samt en förändrad tolkning avseende retroaktiva 
ersättningar från och med april 2019. 

 Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper och 
högre personalomsättning påverkar förvaltningens ekonomi. 

 Migrationsverkets ställningstagande till återsökningar av faktiska 
kostnader samt utbetalningarna av schablonersättning kan medföra att 
vi inte får ersättning för alla våra kostnader för placerade 
ensamkommande barn. 

 Effekten av nya boendeformen för äldre Studenten 1 tror vi ska bli 
gynnsamt för de äldre medborgarna i Kalix. 

 Genomlysning av arbetsmarknadsenheten och andra 
arbetsmarknadsinsatser inom socialnämnden 
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 Effekten av digitaliseringsprojektet. 
[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över. 
 
 
Jämställdhetsanalys 
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 17 
beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja 
jämställdhet i kommunen. 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2019 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 87 Dnr 2019-00009 70 

Uppdrag till socialförvaltningen om genomlysning och 
analys av socialnämndens områden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att: 
 
-     arbeta vidare med samtliga åtgärdsförslag förutom personligt  
      ombud och avgifter för familjerådgivningen. 
 
-    säkerställa att den överkapacitet som finns inom vissa enheter pga.  
     Heltidssatsningen (AAG)  ska nyttjas kostnadseffektivt och flexibelt  
     inom hela förvaltningen, där det är möjligt och för att minimera  
     extrakostnader för vikarieintag och annat. 
 
- att beslutsunderlag för matlaget och dagverksamheten inom 

äldreomsorgen utarbetas till septembers socialnämnd  
 
- beslutsunderlag för Draget utarbetas till septembers socialnämnd 
 
- att prioritera utredning av Arbetsmarknad och Integrationsenhetens 

organisation och utarbeta beslutsunderlag   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2019-01-15 dnr 2019-00009.70 § 142 att:  
Uppdra till socialchefen att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera strukturer 
och processer i verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala och 
kostnadseffektiva.  

- Vid behov kan oberoende konsult anlitas, t ex för processer så som 
myndighetsbeslut. 

- Genomlysningen ska avslutas med en rapport där resultatet redovisas 
till socialnämnden med eventuella förslag på åtgärder till budgetarbetet 
för ”Budget 2020” om så är möjligt. 

- Ambitionen är att genomlysningen ska vara klar inom året 2019, 
myndighet ska prioriteras. 

- Delrapport ska presenteras i samband med budgetprocessen ”2020” 
våren 2019 
 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har en ansträngd ekonomi dels grundat på utfall 2018 samt 
bortfall av stimulansmedel utifrån vårens budgetproposition. Vi ser även en 
ansträngd framtid vad gäller den totala budgeten för Kalix kommun som 
eftersträvar god ekonomisk hushållning. Den trend som förutspås ser en 
fortsatt ökad efterfrågan på den välfärd vi levererar.  
Grundat på dessa faktorer ser socialnämnden att vi måste göra en grundlig 
genomlysning av förvaltningens samtliga områden. För att göra en större 
genomlysning får socialchefen uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp för att 
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analysera strukturer och processer i verksamheterna. Målet är att utreda om 
de är optimala och kostnadseffektiva. Rapporten ska presenteras 
socialnämnden i samband med budgetarbetet för ”Budget 2020”. 
Genomlysningen ska visa hur ekonomiskt utrymme ska skapas för nödvändiga 
framtida  behov av verksamhetsutökningar samt en eventuell utbyggnad av 
Särskilt boende-platser senast 2022. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen bestod av kommundirektör Maria S Henriksson, socialchef 
Anna-Lena Andersson och ekonomichef Jeanette Larsson och övriga deltagare 
är Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom och Eva Nyman, samordnare. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kommer att göras vid vidare bearbetning och inför 
eventuella framtida beslut. 
     
 
Beslutsunderlag 
Rapport - Genomlysning och analys av socialförvaltningens verksamheter 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-19     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 88 Dnr 2019-00081  

Revidering i delegationsförteckningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i delegationsförteckningen, under kapitel M stryka:  
 
M 12.1 Beslut om nedskrivning av fordran upp till 12 000 kr  Områdeschef 
M 12.2 Beslut om nedskrivning av fordran över 12 000 kr Utskott 
 
Socialnämnden beslutar att under kapitel J besluta ändra delegat från 
ordförande till enhetschef IFO.  
 

Ärende Lagrum Delegat 
J 18  Beslut att begära polishandräckning 43 § 2 st LVU  Enhetschef IFO 

för att genomföra beslut om vård eller    
omhändertagande med stöd av LVU 

        
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har föreslagit redaktionella förändringar i 
delegationsordningen. 

    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp      
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§ 89 Dnr 2019-00020  

Gynnande beslut till särskilt boende 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut till 
särskilt boende 2019.     
 
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 

Maj månad 

Gynnade beslut Särskilt boende: 

23 

Av dessa är 1 från annan kommun 

På korttidsenheten vistas: 

17 personer (20 platser finns) 

Inget betalningsansvar/ sanktionsavgift Regionen 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-07     
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§ 90 Dnr 1645  

Information från förvaltningschef och nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av lämnade informationer.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman (V), ordförande inbjuder socialnämnden till web-utbildning 
om Socialtjänstens utmaningar och möjligheter som anordnas av Sveriges 
kommuner och landsting den 9 september 2019. Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst kommer att utgå men ej arvoden. Program kommer att sändas 
ut senare.  
 
Katarina Burman (V) , ordförande redogör för remissen som inkommit från 
Samhällsbyggnadsnämnden om medlemskap i Sveriges Eko kommuner och 
nätverket Håll Sverige rent. Nämnden beslutar att tillfråga samtliga nämnder 
om deras engagemang i nätverken samt synpunkter på fortsatt medverkan. 
Svar lämnas senast 30 september 2019 till samhällsbyggnadsnämnden.   
Nämnden ger mandat till ordförande och förvaltningschef att avge ett svar 
samt redovisa det på socialnämnden den 24 september 2019.  
 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om Vara kommun som arbetar 
med konceptet ”Alla utskrivningsklara från sjukhuset ska hem till ordinärt 
boende”. Hon beskriver tillvägagångssättet de använt sig av och hur 
kommunen, slutenvården och den landstingsfinansierade öppenvården 
samverkar i team.    
 
Information om cirkulär 19:25 Behörighetsreglering för den sociala barn- och 
ungdomsvården. 
 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 19-06-05 om avslutat ärende rörande 
inspektion av äldreomsorgen i Kalix kommun, dnr 2018/015681. Beslut; 
”I inspektionsmeddelande den 7 maj 2018 ställde Arbetsmiljöverket krav mot 
er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön.   
Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför 
avslutat ärendet.”  
 
Information om länk till Klokboken för seniorbostäder. http://klokboken.nu/ 
    
      
 
 


