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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§ 16 Dnr 169

Upprop

Socialnämndens beslut

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.

Justeran ign Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr 170

Val av justerare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar utse Hanne Tarkkonen (M) att jämte ordförande
justera protokollet.

Justeran s
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§ 18

Fastställande av ärendelista

Dnr 172

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde.

Justerand ^

/,
Utdragsbestyrkande
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§19 Dnr 92

Meddelanden/delgivningar i allmänna ärenden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.

Sammanfattning av ärendet
l. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-05 Checklista för jämställdhet

samt checklista för jämställda beslut

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-05 Val av ersättare (S) i
socialnämnden. Monika Invall utses till ersättare för tiden fram till
31 december 2018,

3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-05 Motionssvar-handlingsplan
försuicidprevention. Kommunfullmäktige avslår motionen.

4. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-05 Resultat av
inspektionsuppföljning vid individ- och familjeomsorgen. Lägger
redovisningen till handlingarna.

5. Cirkulär 18:4 från Sveriges Kommuner och Landsting - Information
om extratjänster

6. Information från Norrbottens kommuner om möjlighet att söka
2018 års jämställdhetspris

7. Planering för Kulturaktiviteter med stöd av arvsmedel 2018

Justera s sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-07

§20 Dnr 93

Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-02-01--2018-02-28.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten för perioden 2018-02-01-2018-02-
28.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut funktionshinder LSS
Delegationsbeslut funktionshinder SoL
Delegationsbeslut IFO barn- och ungdom
Delegationsbeslut IFO ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut IFO faderskap-familjerätt
Delegationsbeslut IFO flykting
Delegationsbeslut IFO vuxen
Delegationsbeslut Aldreomsorg

Justeran s' n

^rr\
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-07

§21 Dnr 2018-00034 050

Finansiell Fordonsleasing 2017 upphandling
tjänstefordon Fordon 2018-2020 för
socialförvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar ge Kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen fullmakt att genom förnyad
konkurrensutsättning av SKI Kommentus ramavtal "Finansiell
Fordonsleasing 2017" upphandla finansiering av de tjänstefordon som
socialförvaltningen anskaffar inom ramen för Kalix kommuns avtal
"Fordon 2018-2020" med sista leveransdatum 2020-04-11.

Socialnämnden ger socialchefen mandat att, efter avslutad upphandling,
teckna leasingavtal per nyanskaffat fordon.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari att finansiering av
kommunens fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 23
milj kr för aren 2018-2020. Avskrivnings- och räntekostnader skall
belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd/styrelse
som avropar fordon. Se även dnr 2018-00043.

Det uppskattade kreditbehovet för Socialförvaltningens fordon under 3,5
ton, under perioden 2018-03-01-2020-04-11 uppskattas till 14 milj kr
exklusive moms.

SKI Kommentus ramavtal för Finansiell fordonsleasing 2017 omfattar:

En leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon
enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören
står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till beställaren som betalar en
leasingavgift varje manad.

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50% av momsen på
avgiften är avdragsgill.

Notera att

. Ramavtalet gäller för fordon under 3, 5 ton, även elbilar

. Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på
investeringen

. Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella
leasingen

Vid leasingperiodens slut kan beställaren lämna tillbaka eller välja att
köpa ut fordonet/fordonen.

Justeran s n

1} /

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
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Förnyad konkurrensutsättning av SKI Kommentus ramavtal för Finansiell
fordonsleasing 2017:

För bästa möjliga avtalsvillkor, föreslås förvaltningens behov av finansiell
leasing slås samman med Kalix kommuns övriga förvaltningars, så att
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen kan göra en
gemensam upphandling (förnyad konkurrensutsättning) för hela Kalix
kommuns behov av finansiell leasing.

För att Kommunstyrelsen ska ges rätt att upphandla för andra
upphandlande myndigheter/nämnder måste, i detta fall, socialnämnden
ge Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen en fullmakt.

Avtals tecknande:

Efter avslutad upphandling föreslås socialchefen teckna leasingavtal per
nyanskaffat fordon och därmed ta de avskrivnings- och räntekostnader
som överenskommits vid den förnyade konkurrensutsättning som
genomförts med fullmakt från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tja nsteskri velse, 2018-02-19

Protokollsutdrag skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justera ign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-07

§22 Dnr 2018-00006

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av
ekonomirapporten förjanuari-februari 2018 och uppmanar förvaltningen
till fortsatt arbete för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Resultatkommentar:

Inför 2018 har socialnämndens driftsbudget förstärkts med 2, 5 mkr till
hemtjänsten efter beslut i KF i juni 2017. Övriga ramförändringar inför
2018 utgörs av kompensation för ekologiskt och lokatproducerad kost,
312 tkr, kompensation för höjda hyreskostnader 2017, 340 tkr, samt
verksamhetsanpassningar, -146 tkr.
Nämndens ambition är att ha budget i balans.

Faktorer som kan påverka resultatet:
Den enskilt största påverka n sfaktorn de senaste åren och framåtledes är
den demografiska utvecklingen - att andelen äldre ökar och lever längre.
De förändringar i betalningsansvarslagen som träder i kraft från l
januari 2018, tillsammans med den demografiska utvecklingen, kommer
att vara en stor utmaning. Förvaltningen kommer sannolikt att även
fortsättningsvis ha brist på korttidsplatser och risken för kostnader i form
av sanktionsavgifter till regionen bedöms som stor. För patienter som är
utskrivningsklara med betalningsansvar gäller nya prisnivåer från l
januari 2018. 7 100 kr per vårddygn för 2018 jämfört med 2017 då
prisnivån lag pä 5042 kr per vårddygn.
Brist på bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, utanförskap,
barn och unga som far illa och ökad psykisk ohälsa har en direkt
påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom
området för stöd och omsorg av funktionshindrade. Vi ser med stor oro
att vi har flera placeringar av barn och unga. Initialt 2018 har fler nya
ärenden tillkommit.

Försäkringskassans ändrade och mer restriktiva tillämpning avseende
den statliga assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) kan
påverka kostnaden för kommunen.
Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper och högre
personalomsättning är också faktorer som påverkar förvaltningens
ekonomi.

Höjda lokalhyror även 2018 - ca 500 tkr - KPI stigit med 1, 7% och
påverkar hyrorna inom IFO, korttidsenheten, de särskilda boendena
samt daglig sysselsättning fr. o. m. januari 2018.

Åtgärder för en budget i balans:
För att hålla budget i balans gäller inom samtliga verksamhetsområden

Justeran Utdragsbestyrkande
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Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning.
Restriktivitet vad avser inköp.
Restriktivitet vad avser övertider och vikarietillsättning.
Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, utfall
mot budget, med budgetansvariga chefer.
Tillsammans med områdeschef, ekonom och budgetansvaric
chef analyseras kostnader och orsaker till underskott och på
basis av kostnadsanalysen arbetas handlingsplaner fram av
respektive budgetansvariga chef.
Översyn av samtliga verksamhetsområden inom
förvaltningen, med syfte att hitta synergieffekter och öka
resurssamverkan.
Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomichef

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justeran sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-07

§23 Dnr 2018-00023 70

Ansökan om statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud år 2018
Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslaget att ansöka hos Länsstyrelsen i Norrbotten
om medel som stöd till bedrivande av verksamhet med personligt ombud
för år 2018. Avser en årsarbetare.

Sammanfattning av ärendet
Från den l augusti 2013 styrs statsbidraget för personligt ombud av
förordningen SFS 2013:522. Förordningen tillämpades första gången i
fråga om statsbidrag för år 2014.
Meddelandebladet 5/2011 ger ytterligare vägledning, såväl som
ansökningsförfarandet som redovisning är enhetlig för samtliga län.
Kalix kommun har tillhandahållit medel år 2017 för personligt ombud och
har för aret 2017 skriftligen redovisat hur beviljade medel använts och
lämnat de uppgifter som framgår av 10 § i förordningen 2013:522. Vart
år skall kommun ansöka om nya medel och även meddela på vilket sätt
verksamheten fortsatt kommer att bedrivas. När ansvarig nämnd
behandlat redovisningen för verksamheten ska protokollutdrag
översändas till Länsstyrelsen.
En kommun som tagit emot statsbidrag är äterbetalningsskyldig enligt
15 § förordning SFS 2013:522 om redovisning inte lämnas eller om
bidraget helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har
lämnats för.

Statsbidragets omfattning;
Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en
heltidstjänst. Beloppet kan komma att justeras utifrån hur många
ansökningar som inkommit.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2018 § 76
Tjänsteskrivelse, 12 februari 2018
verksamhetsplan/Mål och metod 2017-2020
Ansökningsblankett

Protokollsutdrag skickas till
Länsstyrelsen Norrbotten
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg

Justera Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§24 Dnr 2018-00032 70

Revisorsrapport - granskning av samverkan avseende
personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av handlingarna. Socialnämnden kommer
att följa revisorernas rekommendationer genom att aktivt arbeta med att
säkerställa samverkan avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning är ändamålsenlig genom att säkerställa följande:

. Att åtgärder vidtas så att ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen tydliggörs i praktiken.

. Att åtgärder vidtas så att samverkan kring enskilda individer
stärks och utvecklas.

. Tillräcklig uppföljning vad gäller samverkan avseende
individer med psykisk funktionsnedsättning.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Kalix Kommun har granskat om socialnämnden säkerställer
samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning.

Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden till övervägande
del har säkerställt ett ändamålsenligt stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Nämnden har i begränsad utsträckning säkerställt
samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning är
ändamålsenlig.

Följande kontrollmål/områden har granskats:

Överenskommelse har ingätts mellan regionen och
kommunen i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning
Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen är tydlig
avseende insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Samverkan mellan huvudmännen är ändamålsenlig och
tillräcklig på övergripande nivå avseende personer med
psykisk funktionsnedsättning
Samverkan mellan huvudmännen är ändamålsenlig och
tillräcklig på individnivå avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning
Samverkan inom området följs upp av huvudmännen
Kartläggning av levnadsförhållanden för personer med
psykisk funktionsnedsättning genomförs
Det finns tillräckligt med insatser att erbjuda personer med
psykisk funktionsnedsättning i kommunen
Nämnden följer upp det stöd som erbjuds personer med
psykisk funktionsnedsättning

Justera es n Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 15 februari 2018
Revisorsrapport

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunens revisorer

Justeran s sign
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KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-07

§ 25 Dnr 2018-00024 103

Motion - Förebyggande råd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till BRÅ där socialnämnden välkomnar breddat och fördjupat
samarbete inte minst med frivilligsektorn.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Granström (C) föreslår i motion 14 september 2017 följande:

"Centerpartiet Kalix föreslår att Kalix kommun anammar ett
förebyggande råd. Rådet skall vara ett organ för överläggningar, samråd
och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som
arbetar med förebyggande arbete eller stödorganisationer och
kommunala nämnder.

Rådet skall arbeta för att förebygga risker för socialt utsatta grupper
eller individer, förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar,
minska förekomsten av psykisk ohälsa, förbättra för funktionshindrade
och stödja väldsutsatta kvinnor och deras barn.

Rådet skall bestå av representanter från kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning,
socialnämnden samt representanter från intresseorganisationerna."

Socialnämndens beredning

Det är viktigt med ett förebyggande arbete för att minska utanförskapet,
vilket inkluderar förebygga och minska missbruk, minska fördomar,
aktivt arbeta för att minska psykisk ohälsa, förbättra för
funktionshindrade och stödja väldsutsatta kvinnor och deras barn. För
att lyckas behöver det finns en samverkan mellan olika aktörer genom
övergripande arbete och specifika insatser.

Brottsförebyggande rådet

Idag finns ett lokalt Brottsförebyggande Råd (BRÅ). Målet för Kalix lokala
brottsförebyggande råd är att arbeta för en minskad brottslighet och en
ökad trygghet. BRÅ arbetar bland annat genom att utveckla
informationsutbytet mellan olika aktörer och främja samverkan.
Kommunen är drivande och sammankallande. Rådet träffas regelbundet
med representanter från förskola, skola, primärvård, individ- och
familjeomsorgen (IFO), polis och andra aktörer. Rådet följer upp den
gemensamma utvecklingen i respektive verksamhet och samordnar
insatser.

Justera
.
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
^Ä

KAUX KOMMUN

Socialnämnden
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Ett gott samarbete bygger på en god dialog mellan polis och kommunen
och detta sker genom BRÅ. Det lokala brottsförebyggande rådet består
av ett begränsat antal personer som har tydliga mandat och träffas
regelbundet. Kommunen är sammankallande. Till enskilda möten kan
även representanter för andra aktörer kallas så som, föreningar, företag
och myndigheter för att kunna adjungeras. Polismyndigheten i
Norrbotten har slutit överenskommelser med varje kommun i Norrbotten
om samverkan i brottsförebyggande arbete som del i arbete med att
minska brottsligheten och öka tryggheten.

Socialnämnden välkomnar ett fördjupat och utvecklat arbete med
deltagare frän socialnämndens olika verksamheter inom ramen för BRÅ.
Socialnämnden anser inte det vara nödvändigt att starta ett nytt råd
vars uppgift skulle vara snarlikt ett redan existerande råd där kommunen
är drivande och sammankallande.

Beslutsunderlag
Yttrande 19 februari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017 § 160
Motion 14 september 2017

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justeran sign

/./ /<1

Utdragsbestyrkande
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KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Sam manträdesdatu m
2018-03-07

§26 Dnr 2018-00025 103

Motion - Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande
införande av LOV med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.

Reservation

"Monica Ljung, (M) Irma Spårman (M) Hanne Tarkkonen (M) och
Valter Lindh ( C ) reserverar sig mot nämndens majoritetsförslag att inte
införa LOV:en. Vår kommun - politiskt - vill vara en framtidskommun
med positivt företagsklimat. Därför ser vi beslutet att inte tillåta LOV-.en ,
som ett direkt motsatsförhållande till vad kommunen vill vara. Vi
reserverar oss för motionen som Centerpartiet och Stefan Granström
lagt."

Sammanfattning av ärendet
Stefan Granström (C), föreslår i motion den 24 april 2017 följande:
" I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen
reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva
kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd,
värd- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten, dvs det som
ibland kallas för kundval. Motionären yrkar att Kalix kommun utreder
möjNgheterna om att tillämpa lagen om valfrihetssystem inom lämpliga
områden."

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 § 197 att
återremittera ärendet till socialnämnden för ny beredning då
socialnämndens ekonomiska situation förändrats.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen
gällande införande av LOV med hänvisning till vad som redovisats i
beredningen enligt bilaga.

Yrkande
Valter Lindh ( C ): Bifall till motionen.

Maud Lundbäck (S): Avslag till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Maud Lundbäck (S) och Valter Lindh ( C ) skilda
yrkanden för röstning och finner att socialnämnden bifaller Maud
Lundbäcks(S) yrkande.

Justeran si Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-07

KAJJX KO&IMUN

Socialnämnden

Votering begärs. Socialnämnden beslutar godkänna följande
propositionsordning.

JA-röst: Avslå motionen
NEJ-röst: Bifalla motionen

Omröstningsresultat

Maud Lundbäck (S) JA
Helena Laestadius (S) JA
Johan Söderholm (S) JA
Astrid Karbin (S) JA
Lennarth Nyman (S) JA
Anette Wernersson (S) JA
Karl-Erik Nordmark (MP) JA
Monica Ljung (M) NEJ
Irma Spärman (M) NEJ
Hanne Tarkkonen (M) NEJ
Valter Lindh ( C ) NEJ

Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordförande att socialnämnden
föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen gällande införande
av LOV med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.

Beslutsunderlag
Yttrande 27 februari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 § 197
Motion 24 april 2017

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerande ig Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr 2018-00028 05

Avtal med Övre Bygden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att nyttja optionsåret enligt avtal, med
leverantör Servicecentrum Övre Bygden Ekonomisk Förening, som avser
hemtjänst.

Förlängningen omfattar även de förändrade avtalsvillkor som tillkom i
tilläggsavtal 2016.

Förlängningen gäller med följande förändring av avtalets § 14, fjärde
stycket; När Leverantören får ett nytt uppdrag där brukare befinner sig
på sjukhus och är utskrivningsklara, påbörjas insatsen senast inom tre
(3) kalenderdagar.

Förvaltningen far i uppdrag att skriftligen meddela Servicecentrum Övre
bygden ekonomisk förening senast 31 mars 2018 om nyttjandet av
optionsåret.

Sammanfattning av ärendet
Mellan Kalix kommuns socialförvaltning, organisationsnummer 212000-
2692, och Servicecentrum i Övre Bygden Ekonomiska Förening,
organisationsnummer 769601-7412, slöts den 31 mars 2014 ett avtal
med diarienummer 1059/13-05 avseende hemtjänst Övre Bygden för
perioden 2014-04-01-2018-03-31. Avtalet har fungerat väl och det är
önskvärt att utlösa möjligt optionsår för förlängning 2018-04-01-2019-
03-31.

Med anledning av att leverantören, Servicecentrum i Övre Bygden
Ekonomiska

Förening, påkallade omförhandling av avtalsvillkor på grund av ändrade
förhållanden, kom parterna 2016 överens om att även inkludera
mattransporter. Dä nämnda tilläggsavtal med bilagor äger företräde före
avtalet och dess bilagor föreslås även tilläggsavtalet förlängas för
perioden 2018-04-01-2019-03-31.

Förvaltningen ska även säkerställa att arbetet och direktiv gällande ny
lag, Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsa- och
sjukvård, gällande utskrivningsklara fungerar och skapa tydliga roller i
det uppdraget. Förvaltningen har systematisk återkommande träffar och
uppföljningar med leverantören.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 12 februari 2018

Justerande ign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-07

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Servicecentrum i Övre Bygden Ekonomiska Förening
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justeran Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§ 28 Dnr 2018-00017

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning 2018
Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar 2018 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel
för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av ärendet
Översyn av riktlinjerna görs årligen med förslag till förändringar med den
gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag till
förändringar.
Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner och Region
Norrbotten.

Förslaget innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för
förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med
patienten.
Dokumentet publiceras på hjälpmedelsportalen för åtkomst för både
personal inom kommun och Region.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 19 februari 2018
Riktlinjer
Protokoll från socialberedningen, Norrbottens kommuner 8 november
2017

Protokollsutdrag skickas till
Norrbottens kommuner

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerand Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§29 Dnr 2018-00040

Patientsäkerhetsberättelse för 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lyfta patientsäkerhetsberättelsen till nästa
socialnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska skall till vårdgivaren årligen redovisa
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka
resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för 2017
Tja nsteskri velse

Justerand sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-07

§ 30 Dnr 2018-00007 70

Revidering av delegationsförteckning - delegering till
enhetschefer inom verkställighet att fatta tillfälliga
biståndsbeslut upp till 4 veckor
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar om tillägg i delegationsförteckningen avseende
att enhetschefer inom verkställighet vid socialförvaltningen Kalix
kommun bemyndigas att ta tillfälligt myndighetsbeslut enligt 4 kapitlet l
socialtjänstlagen samt 7 och 9 §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade dvs får delegering att fatta tillfälliga myndighetsbeslut
som ska gälla upp till fyra (4) veckor.
Avser i delegationsordningen punkt 7. 1-7. 10 samt 7. 20-7. 30 samt 7. 32.

Sammanfattning av ärendet
Frän och med l januari 2018 inträder den nya lagen om samverkan vid
utskrivning från Hälso- och slutenvården vilket medför att blå
kommunernas planering ska påbörjas vid inskrivning, alla dagar i
veckan. Antal dagar innan betalningsansvar inträder förändras även från
5 dagar till 3 dagar.

För att kunna säkerställa att kommunen kan påbörja den egna
planeringen så snart som möjligt samt inte få betalningsansvar är
önskvärt att även enhetschefer inom verkställighet bemyndigas att ta
tillfälligt myndighetsbeslut som ska gälla upp till 4 veckor.
I Kalix kommun är det i dagsläget biståndshandläggaren med stöd av
delegationsordning som är fastställd av socialnämnd som tar emot den
enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov samt beslutar
om insatser enligt socialtjänstlagen eller lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

För att kunna säkerställa att kommunen kan påbörja den egna
planeringen så snart som möjligt samt inte få betalningsansvar enligt
den nya lagen om samverkan vid utskrivning från Hälsa- och sjukvården
är det önskvärt att även enhetschefer inom verkställighet bemyndigas
att ta tillfälligt myndighetsbeslut som ska gälla upp till 4 veckor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 20 februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Linda Sandelid

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§31 Dnr 2018-00029 70

Rekvisition stimulansmedel ökad bemanning inom
särskilda boenden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta förslaget att rekvirera stimulansmedel för
ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har för 2018 avsatt ett statsbidrag som omfattar 4 337 544
miljoner kronor för år 2018. Fördelningen baseras på standardkostnaden
för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet.
Varje kommun far i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares
verksamhet rekvirera medel enligt fördelningsnyckeln i
regeringsbeslutet. Både hemtjänst och särskilt boende kan omfattas.
Kommunen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av
kommunen finansierade värden och omsorgen om äldre. Syftet är att
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. I linje med de
utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med
en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i
vården och omsorgen om de äldre. Det kan t. ex. ske genom att
nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i
deltidstjänster.

Kalix Kommun socialförvaltningen avser söka dessa stimulansmedel
enligt rekvisition Dnr 9. 2-30849/2015. Satsningen går i linje med
projektet Attraktiva arbetsgivare som finns inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen ska uppfylla de obligatoriska ska-krav och höga
ambitioner att leva upp till bör-krav som är rekommendationer som
socialstyrelsen ställt.
Senast den februari 2019 ska användandet av dessa medel vara
redovisade till socialstyrelsen enligt givna direktiv.

Beslutsunderlag
Tja nsteskri velse, 15 februari 2018
Anvisningar 2018
Fördelningsnyckel 2018 års stimulansmedel
Regeringsbeslut 25 juni 2015

Protokollsutdrag skickas till
Socialstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justera Utdragsbestyrkande
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Sa mma nträdesdatu m
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KAISX KOMMUN

Socialnämnden

§32 Dnr 2018-00013 13

Integrationsplan - socialnämndens handlingsplan
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar anta socialförvaltningens reviderade lokala
handlingsplan för Integration 2017-2020, med särskilt fokus på arbete
och att lag stär över religion, seder och bruk.

Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun ska verka för ett lokalsamhälle präglat av öppenhet,
mångfald och tolerans. Kalix kommun ska försvara det inneboende
människovärdet hos varje invånare och besökare samt främja
samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska, religiösa och
kulturella bakgrunder. Rasistiska, främlingsfientliga attityder och
värderingar ska med kraft bekämpas.

Kalix kommun värdesätter andra aktörers bidrag till en human och
värdig integrationspolitik. Därför ska Kalix kommun stödja samt
samverka med näringsliv och civilsamhälle som verkar i en anda av
öppenhet, mångfald och tolerans. Med förståelse för andra myndigheters
uppdrag ska Kalix kommun även söka samverkan över
myndighetsgränser.

Kalix kommuns integrationspolitik ska genomsyra samtliga kommunala
verksamheter. Kommunstyrelsen ska samordna nämndernas
integrationspolitiska arbete och kontinuerligt följa upp och utvärdera
arbetets effekter.

Integrationspolicyn är antagen av KF 2015-02-09, § 34
Samtliga nämnder ska utarbeta lokala handlingsplaner utifrån
kommunfullmäktiges beslut.

Styrande förutsättningar

Kommunfullmäktige

Övergripande punkter som ska ingå i Handlingsplan.

Arbete och introduktion

Socialt deltagande & Inflytande
Utbildning och Språk
Boende
Attityd
Kommunen som arbetsgivare - mångfaldspolicy

Justerand ign

/.'
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Sammanträdesdatum
2018-03-07

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

Socialnämndens punkter som ska ingå i planen

. Socialt deltagande och inflytande

Den nyanlände erhåller samhällsinformation utöver detta ska följande
ingå.
Att lag står över religion, seder och bruk
Barnaga och beskriva andra alternativ för uppfostran.
Barnäktenskap hur förhindra hur följer vi upp
Omskärelse hur förhindra hur följer vi upp
Hedersrelaterat våld hur förhindra
Jämställdhet mellan män och kvinnor
Rättigheter och skyldigheter
Jämställdhetsintegrering

. Arbete och introduktion

Implementering av lokala överenskommelser vid etablering.
Utöka samarbete mellan aktörer främst AF, arbetsgivare och kommunen
för att effektivisera nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Hur inventera yrken och kompetenser hos nyanlända
Hur ta till vara yrkeskunnande och kompetenser hos nyanlända
Praktikplatser inom hela kommunen för nyanlända
Validering av nyanländas formella kompetens
Samarbete med frivilligsektor
Frivilligråd
En väg in

. Boende

Boende för familjer och ensamstående kan ske i såväl by som i tätort.
Dock måste fungerande kommunikationer till tätorten för bl.a. SFI
finnas.

Familjer kan ha stor fördel av att bo i av kommunen tillhandahållna hus.
En samstående får ibland acceptera ett korridorboende.

. Kommunen som arbetsgivare - mångfaldspolicy
Följande samverkan ska gälla mellan politik och integrationsenheten för
att optimera integrationsarbetet.
Under första halvan av 2017 skall en bildningsdag inom integration
hållas. Målgrupp är yrkesverksamma tjänstemän och politiker.

En övergripande handlingsplan är framtagen där samtliga chefer i alla
verksamheter är representerad. Ovan nämnda styrande förutsättningar
är beaktade i handlingsplanen.

Handlingsplanen är reviderad 201801-201802. Förvaltningen har
genomlyst samtliga punkter i alla verksamheter och finner den aktuell
och behovet av någon omfattande ändring finns inte i dagsläget.

Justera es sign . Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-07
K/VUX KOMMUN

Socialnämnden

Vi ämnar fortsätta arbetet med handlingsplanen och ser att frågorna
behöver tid i anspråk för att genomarbeta handlingsplanen ute i
organisationen.

Uppföljning

Handlingsplanen följs upp ärligen och de olika indikatorerna vid varje
tertial.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 13 februari 2018
Utvärdering handlingsplan 31 januari 2018
Handlingsplan 22 mars 2017

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justera ign Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§33 Dnr 2018-00031

Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna socialförvaltningens
kvalitetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Alla vårdgivare och den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvara för att det finns ett
ledningssystem för kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd
och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med
ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd
socialtjänsten ansvarar för.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i socialförvaltningen
Kalix Kommun ska på ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt
arbetssätt med sikte på ständiga förbättringar, vara stommen i
verksamheten.

Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2017
Tjänsteskrivelse, 15 februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerand Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§34 Dnr 2018-00033 70

Delrapport projekt arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner delrapporten projekt sjukfrånvaro- och
arbetsmiljö inom socialförvaltningen och uppmanar till fortsatt arbete för
att minimera sjukfrånvaro och öka frisknärvaron.

Sammanfattning av ärendet
Projekt sjukfrånvaro och arbetsmiljö inom Socialförvaltningen har pågått
sedan 2016-10-01 och pågår även under 2018.

Syftet med projektet har varit att kartlägga sjukfrånvaron inom i första
hand socialförvaltningen - vilka bakomliggande orsaker som finns till
detta och även har man sett över möjliga åtgärder i samråd med
verksamheterna. Syftet var vidare att omvärldsbevaka området
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro för att medverka till ökad frisknärvaro inom
verksamheterna. Fördjupande insatser och aktiviteter har gjorts vid
enskilda arbetsplatser.

Delrapporten avser tidsperioden 2016-10-01-2017-12-31

Beslutsunderlag
Delrapport
Tjänsteskrivelse, 5 februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justera s sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-07

§35 Dnr 145

Information resurstid

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen och den tidplan som
presenteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att se över användandet av
resurstiden för att minimera administrativa insatser och förbättra
arbetsmiljön för medarbetarna.

Tidplan:
2018-02-20--2018-05-21

Information arbetsmaterial och tidplan
* 20/2 till Socialförvaltningens ledningsgrupp
* 22/2 Socialnämndens arbetsutskott
* 28/2 MBL § 19
* 7/3 Socialnämnd

Arbetsmaterial ute på enheterna inklusive återkoppling med förslag
* 1/3-15/4

Sammanställning av förslag frän enheterna för uppdraget gällande
Resurstiden med upprättad risk- och konsekvensanalys
* 16/4-26/4

Information förslag uppdrag Resurstid
* 4/5 Socialnämndens arbetsutskott
* 4/5 MBL § 19
* 21/5 Socialnämnd

Beslutsunderlag
Tidplan

Juster des sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§36 Dnr 2018-00001

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 och 4
2017
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut
per den 30 september 2017 och 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden skall rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Redovisning per 30 september 2017 och 31 december 2017 har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.

För kvartal 3 2017 fanns inga ej verkställda beslut att rapportera.

För kvartal 4 2017 rapporteras enligt nedan:

Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade pä
män respektive
kvinnor
Män Kvinnor

l

l

Summa
total

l

l

AO ermanent bostad
Summa total:

Skäl för ej verkställda beslut:
ÄO Permanent bostad: Resursbrist. Beslutet verkställdes tre månader
och nio dagar efter beviljat biståndsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 21 februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justera sign
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Socialnämnden

§37 Dnr 2018-00030 70

Delegationsbeslut fördelning av arvs-/fondmedel från
Karl-Einar Berggrens gåvomedel
Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av delegationsbeslutet och lägger det till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut från Kommunstyrelsen (Dnr 323/04-70)skall
avkastningen/årfrån Berggrens gåvofond användas till trivsel och
aktivitet på äldreboende under ett år och i hemtjänsten under ett annat
år.
Av testamentet framgår att pengarna ska användas inom äldreomsorgen
och vara till glädje för de äldre .
2015-04-27 tog Kommunstyrelsen beslut (Dnr 2015- 00169 70) att
socialnämnden får tilldela 50 000 kr/år mellan 2015 - 2018 från Ka rl-
Einar Berggrens gävömedel.
Avkastningen får fördelas av socialchef samt områdeschef
äldreomsorgen.

Fördelning arvsmedel 2018

Socialförvaltningen avser att fördela till ABF och Vuxenskolan vardera
10 000 kronor, dvs. tillsammans 20 000 kronor. Att fördela till frivilliga
organisationer, kaféverksamhet, musikverksamhet samt, evenemang
som studiecirklar, musik inom särskilda boenden.
För att ta del av fördelningen av arvsmedel så skall ABF och Vuxenskolan
presentera en skriftlig planering för aktiviteter under 2018
ABF och Vuxenskolan skall i samråd göra planeringen.

Resterande del av avkastningen dvs. 30 000 fördelas till både särskilt
boende samt hemtjänst där enhetschefer får möjlighet att beskriva en
planering för aktiviteter i enlighet med KS beslut för att ta del av
arvspengarna, senast 2018-04-30.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 5 februari 2018

Protokollsutdrag skickas till
ABF
Studieförbundet vuxenskolan
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomichef

Justerand sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§38 Dnr 2018-00041 70

Gynnande beslut särskilt boende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut
särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet
Varje manad 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 boenden som finns i vår kommun. Det finns
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser.

Sammanfattning
Februari manad
Gynnade beslut särskilt boende:
21
Av dessa är 2 från annan kommun
På korttidsen heten vistas:
20 personer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 27 februari 2018
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§39 Dnr 115

Information från nämndsordförande och
förvaltningschef

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationerna.

Sammanfattning av ärendet
Maud Lundbäck, ordförande och Anna-Lena Andersson, socialchef
informerar i aktuella frågor.

- Resultat av Dödsfallsutredningen 2016-2017
- Ensamkommande barn och unga - januari 2018
- Information från Sveriges kommuner och landsting - Satsning &
Kampanj Män och Jämställdhet
- Information frän Sveriges kommuner och landsting - Barnkonventionen
inkorporeras?
- Information från Sveriges kommuner och landsting -
Antikorru ptionsa rbete

Justera Utdragsbestyrkande


