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Anette Wernersson (S)
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Ersättare

Carina Strand (V)
Maria Nilsson (MP)
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Anna-Lena Andersson, socialchef § 71, 73, 78-79, 82
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Linn Johansson, ledningsresurs § 81
Marianne Strömbäck, områdeschef § 82
Karin Bergdahl, områdeschef § 82
Monica Westman, områdeschef § 74-75, 82
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Eva-Britt Ohman, enhetschef § 82
Eva Landin, MAS
Eva Nilsson, enhetschef § 76
Sanna Hänninen, enhetschef § 76
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare § 76
Helena Ohman-Nilsson, processledare § 77
Astrid Karbin (S)

Socialförvaltningen, 2018-05-29

Ann- sti Anderss
Paragrafer §§ 65-83

Ordförande

Justera re

Maud nd ek

^Xa^^^
Astrid Karbin

Organ

Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

2018-05-21

Datum dä anslaget sätts upp 2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Datum dä anslaget tas ned 2018-06-20

Underskrift

Justeran s s

Ann-Kristin Andersson
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-21

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§ 65

Informationer

Dnr 405

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationerna. Nämnden uppdrar till
förvaltningen att fortlöpande informera nämnden om arbetet med
dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Kl. 09:00-09. 30 Linn Johansson ledningsresurs redogör för GDPR,

Dataskyddsförordningen.

Kl. 09. 30-10. 30 Information av Anna-Greta Brodin, SKL om nya sätt
att organisera sjukvård och socialtjänst samt om
studiebesök vid Eksote i Finland som satsar på
samverkan och nära samarbete för vård omsorg hälsa.

Justera s si
.
Utdragsbestyrkande
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Sa m manträdesdatu m
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KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§ 66 Dnr 397

Upprop

Socialnämndens beslut

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.

Juster d si
.
Utdragsbestyrkande
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Sa m manträdesdatu m
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KAUX KOBIMUN

Socialnämnden

§ 67 Dnr 398

Val av justera re

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar utse Astrid Karbin (S) att jämte ordförande
justera protokollet.

Justeran s s n Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-21
KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§68

Fastställande av ärendelista

Dnr 399

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna ärendelistan.

Justera es n Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7(23)

Sammanträdesdatum

2018-05-21
KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§ 69 Dnr 346

Meddelanden och delgivningar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden/delgivningar.
Nämnden uppdrar att till nästa nämnd bjuda in Linda Sandelid,
enhetschef för att informera om förenklad biståndsbedömning.

Sammanfattning av ärendet
l. Regeringens proposition 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om

hemtjänst för äldre

2. Regeringens proposition 2016/2017:30 Framtidsfullmakter - en ny
form av ställföreträdarskap för vuxna

3. Regeringens proposition 2016/2017:180 En modern och rättssaker
förvaltning - ny förvaltningslag

4. Regeringens proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för
vård och omsorg om äldre

Juster s si Utdragsbestyrkande
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KALIX KO&IMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-21

§70 Dnr 347

Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-04-01-2018-04-30 och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut funktionshindrade SoL
Delegationsbeslut faderskap familjerätt
Delegationsbeslut flykting
Delegationsbeslut IFO vuxen
Delegationsbeslut IFO barn
Delegationsbeslut LSS PASFB
Delegationsbeslut äldreomsorg
Delegationsbeslut arvet fördelning för 2018

Justera Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-21

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§71 Dnr 2018-00061

Helårsprognos per 30 april 2018 samt redovisning av
måluppfyllelse
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av helårsprognos per
30 april 2018 samt måluppfyllelse. Nämnden uppmanar förvaltningen till
fortsatt arbete för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar den ekonomiska prognosen samt målredovisning
per 30 april 2018. Årsprognosen pekar på ett underskott om ca 4, 0 mkr
föranlett av de ökade placeringskostnaderna för barn och unga.

Beslutsunderlag
Helårsprognos med målredovisning per 30 april 2018

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Juster des gn Utdragsbestyrkande
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2018-05-21

§ 72 Dnr 2018-00073

Budget 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Maud Lundbäck, (S) redogör muntligt för ett förslag till fördelning av
budget 2019.

Justeran s n Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KAUX KOB1MUN

Socialnämnden

§73 Dnr 2018-00062 706

Avgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar,
att enligt 18 kap. Arvdabalken och 5 kap. begravningslagen, ta ut en
ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.

Timtaxan är 0, 8 procent av ett prisbasbelopp.
För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr. Det innebär en timtaxa pä
364 kr/tim. Timtaxan ska följa prisbasbeloppet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning för sina förvaltningskostnader
och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får dock, enligt 8 kap
3c § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar för
kostnaden för de tjänstemän som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska därför enligt 8 kap. 3 c § Kommunallagen motsvara
kommunens självkostnad.

Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden.
Utgångspunkten är att den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta
och avveckla dödsboet samt ta hand om begravnings arrangemanget.
Vid vissa situationer med särskilda förutsättningar ska socialnämnden
göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsboet. I
vissa fall måste även socialnämnden ordna med begravning/gravsättning
av den avlidne och om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka
skäliga kostnader ska ekonomiskt bistånd beviljas under vissa
förutsättningar. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet
för sina förvaltningskostnader. Tidsätgängen ska dokumenteras.
Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag.

En faktura ställs ut på dödsboet för socialnämndens kostnader enligt
debiteringsunderlaget som alltid upprättas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-23

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Juster es ign Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§74 Dnr 2018-00068

Information om EKB samt anpassningar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen och uppmanar förvaltningen att
fortsätta med effektiviserings- och omställningsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Monica Westman, områdeschef för individ- och familjeomsorgen redogör
för processen med anpassningar av verksamheten för ensamkommande
barn. Björnbackens boende är avvecklat. De personer som varslats har
fatt placering inom andra verksamheter.

2 ensamkommande barn blir kvar från hösten 2018.

21 personer är inskrivna på Navigatörn.

Socialförvaltningen har 9 platser på elevhemmet.

På Folkhögskolan finns 7 boenden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 214

Justerand si n Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-21

§75 Dnr 2018-00063 05

Avtal med SKL Kommentus, SKI om upphandling av
HVB för barn och unga samt stödboende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att
underteckna anmälan för samordnad upphandling till SKL Kommentus,
SKI, för upphandling av HVB Barn och unga samt Stödboende.

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 kommer SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) att
genomföra tvä upphandlingar av externa placeringar inom
Socialtjänstens område: HVB Barn och unga och Stödboende.

SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,
(fortsättningsvis SKI) är bildat i syfte att vara inköpscentral för
kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom
samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för
andra upphandlande myndigheter (UM), dels medverka vid en offentlig
upphandling som ombud åt flera UM.

Genom att samordna upphandlingar kan i allmänhet synerg i effekter
uppnäs. Upphandling av ett samordnat behov leder till större köparkraft
med möjlighet till mer konkurrenskraftiga upphandlingar jämfört med om
varje kommun skulle upphandla sitt behov var för sig. Att samla
upphandlingskompetens i en inköpscentral som aktivt arbetar med
kommunala beställare i avtals- och expertgrupper talar för en god
kvalitet i både upphandling och ramavtal. En samordnad
avtalsförvaltning minskar kostnaderna för både upphandlande
myndigheter och utförare.

SKI har genomfört upphandlingar av externa placeringar inom
socialtjänsten sedan 2011 och har byggt upp en specialistkompetens
inom området.

De upphandlingar som denna inbjudan avser genomförs i SKI:s eget
namn. Tidigare genomfördes dessa upphandlingar som ombud åt
deltagande kommuner. SKI ser flera fördelar med att upphandla i eget
namn. Ansvarsfördelningen i uppföljningen kommer att förtydligas.
Kommunerna slipper administration av fullmakter i samband med
anmälan och administration avseende diarieföring av ramavtal och
sekretessprövning vid utlämnande av anbud. SKI kommer dessutom att
ta pä sig ansvaret för uppföljningen av ramavtalen.

Avropsmodell för HVB Barn och unga samt Stödboende

Justerand sig Utdragsbestyrkande
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fcvux KO&IMUN

Socialnämnden

Avropsordningen kommer att utgå från socialtjänstlagen där kommunen
ska ta hänsyn till individens behov och önskemål vid placering. Finns det
fler utförare som tillgodoser individens behov och val så är det priset
som avgör vilken utförare som väljs.

Avropsmodellens exakta formulering och vilka urvalskriterier som
kommer att vara aktuella kommer att diskuteras med de kommuner som
anmält sig till den sä kallade avtalsgruppen.

Som stöd vid den individuella placeringen kommer avropsanmälda
kommuner att ha tillgång till en databas över de privata utförare som
SKI har tecknat ramavtal med. I databasen kan kommunerna göra urval
utifrån information om verksamheterna som utförarna har lämnat i sina
anbud. Det kan vara t. ex. ålder, inriktning, geografisk belägenhet, metod
osv.

Tidplan
Avtalsstart är planerad till januari samt februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-27

Protokollsutdrag skickas till
Anna-Lena Andersson
Monica Westman

Juster des gn Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§76 Dnr 2018-00065 70

Nationell brukarundersökning "Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen"

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar redovisningen av den egna brukarundersökning
som genomförts inom särskilt boende äldreomsorg samt redovisningen
av den nationella brukarundersökningen med fokus på hemtjänsten från
2017.

Nämnden uppmanar till fortsatt arbete med kontinuitet och
kontaktpersonalsrollen och gott bemötande.

Sammanfattning av ärendet
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare redogör för den nationella
brukarundersökningen med fokus på hemtjänsten från 2017.

Eva Nilsson, enhetschef och Maria Abrahamsson, undersköterska
redogör för den lokala brukarundersökningen rörande Hemgårdens
särskilda boende.

Sanna Hänninen, enhetschef och Mona Anderfors-Nilsson,
undersköterska redogör för den lokala brukarundersökningen rörande
Kristallgärdens särskilda boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-08

Justera es si n Utdragsbestyrkande
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KAUX KÖ&IMUN

Socialnämnden

§77 Dnr 2018-00066 70

Uppdrag rörande översyn av resurstid

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att nyttja resurstid genom ett verksam hets n ära
arbetssätt och då i första hand med att täcka egna verksamhetens
frånvaro. Nämnden beslutar att minimera användandet av vikarier i de
verksamheter där verksamhetsnära arbetssätt används.

Socialnämnden uppmanar förvaltningschefen att följa upp arbetsmiljön
samt säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun är på 3e plats i riket vad gäller heltidssatningen som vi
infört under aren 2014-2017. Införsel av heltider i socialförvaltningen
medför det en mertid hos våra verksamheter där heltid införts. Denna tid
nämns resurstid.

Andelen resurstid inom socialfön/altningens varierar mellan de olika
verksamheterna beroende på val av sysselsättningsgrad. Vissa
verksamheter har ingen resurstid och andra har resurstid motsvarande
flera årsarbetare.

Genom att använda resurstiden till att täcka verksamhetens egen
frånvaro bäde dag och natt, minimeras intaget av timvikarier och den
administrativa hanteringen.
De medarbetare som önskar förlägga arbetstid inom annan verksamhet
sä möjliggörs detta.
Den resurstid som kan uppstå nattetid fördelas utifrån ett ekonomiskt
hållbart arbetssätt med möjlighet att förlägga tiden i första hand i den
egna verksamheten under den tid på dygnet som behov finns alternativt
inom annan verksamhet.

De resurssamverkansgrupper som tidigare skapats har inte kunnat följas
av verksamheterna. För att främja en god arbetsmiljö genom ett
verksamhetsnära arbetssätt sker samverkan mellan de verksamheter
som bedöms lämpliga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-03

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justeran si n Utdragsbestyrkande
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§78 Dnr 2018-00067 70

Uppdrag rörande vidare utredning och planering av
särskilda boendeplatser inför 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar redovisningen av förslaget inför vidare utredning
och planering för framtida särskilda boendeplatser.
Socialnämnden beslutar att ett förslag till beslut presenteras i december
2018.

Sammanfattning av ärendet
Den enskilt största påverkansfaktorn de senaste åren och framåtledes är
den demografiska utvecklingen - att andelen äldre ökar och lever längre.
I Kalix har åldersgruppen 65+ ökat med 181 personer under perioden
2014-2016 varav 30%, 54 personer, utgörs av personer inom
åldersgruppen 80+.

Fram till 2021 bedöms den totala befolkningen i Kalix uppgå 16 051
invånare (Källa: Kolada). Antalet personer över 65 år beräknas öka med
ca 12 procent under perioden 2011-2021. 2016 utgjorde andelen
invånare 65+28, 1 % av den totala befolkningen. Utvecklingen fram till
2021 pekar på att antalet invånare 65+ ökar med 149 personer och
utgör då 29, 3% av befolkningen. Invånare i gruppen 65-79 år, förväntas
minska med 5 personer. Invånare i gruppen 80+, den mest
omsorgskrävande gruppen, förväntas däremot öka med 154 personer
Vi ser att hemtjänsten ökar, och i takt med den demografiska
utvecklingen behovet av nya boendeformer samt även särskilda
boenden.

Följande delområden ska utredas och planeras under hösten 2018 i nära
samverkan med berörda fön/altningar och Kalixbo för beslut i december
2018.

Bakgrundsfakta;
Statistik, väl genomarbetad prognos fram till 2038, samt en
historisk sammanfattning. Här ska vi även ta in framtidsforskning
och andra studier inom området.

Utreda alternativa boendeformer om behov föreligger.

Särskilda boenden; utreda de möjliga alternativen utifrån vart
boenden ska byggas och vidare planering av fastigheten.

Utse en arbetsgrupp med berörda nyckelpersoner som ska arbeta
med frågan under hösten 2018.

En analys och utarbeta förslag av driften, bemanning,
nattbemanning, struktur organisation och ledarskap.

Justeran s sign Utdragsbestyrkande
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Utredningen ska göras utifrån ett helhetsperspektiv med
värdegrunden som bas.

Vi ska även analysera och planera för möjlighet till e- hälsa på det
nya boendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-08

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerand sign Utdragsbestyrkande
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K/VJJX KÖBIMUN

Socialnämnden

§79 Dnr 2018-00041 70

Gynnande beslut särskilt boende

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef redogör för redovisningen av gynnande
beslut till särskilt boende.

April manad:

Gynnade beslut Särskilt boende: 36
Av dessa är 3 frän annan kommun

På korttidsenheten vistas: 20 personer

Inget betalningsansvar/ sanktionsavgift till Regionen

Beslutsunderlag
Redovisning, 2018-04-26

Juster d sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-21
KAUX KOB»IUN

Socialnämnden
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§80 Dnr 2018-00001

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal l 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut
per den 31 mars 2018.

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

Socialnämndens verksamheter har redovisat följande antal ej verkställda
gynnande beslut perioden 180101-180331. Redovisningen har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.
För kvartal l 2018 rapporteras enligt nedan:

Verksamheter inom

AO = Aldreomsorg
LSS OF= Omsorger om
personer med
funktionsnedsättning

AO ermanent bostad
LSS OF bostad för vuxna

Summa total:

Skäl för ej verkställda beslut.

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på
män respektive
kvinnor
Män Kvinnor
3 l
l

Summa
total

4

l

4

AO Permanent bostad: Resursbrist i 3 ärenden och l tackar nej till
erbjudandet.
2 av ärendena har verkställts och avslutas hos IVO och antal dagar
utöver tre månader var; 6 resp. 20.

LSS: Resursbrist.

Ärendet har verkställts och avslutas hos IVO och antal dagar utöver tre
månader var: 35

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-17

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justeran si n Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-21

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§81 Dnr 2018-00071 70

Dataskyddsombud för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar delegera det övergripande ansvaret för
genomförandet av arbetet med behandling av personuppgifter till
socialchef.

Socialchefen får vidaredelegera det operativa arbetet till minst en
handläggare inom socialförvaltningen.

Socialnämnden beslutar meddela Datainspektionen före den 25 maj att
nämnden har för avsikt att utse utredare Thomas Johansson som
dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
En ny europeisk dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018
som ersätter gällande personuppgiftslag (PuL). I samband med detta
införs också svensk dataskyddslag och dataskyddsförordning. Stora delar
i den nya förordningen liknar de regler som finns i PuL, men innehåller
ända viktiga förändringar av avgörande betydelse för de
personuppgiftsansvariga.

De enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar
och skyldigheter förtydligas. Det nya regelverket ställer därmed högre
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras.
Dataskyddsförordningen betonar särskilt att de personuppgiftsansvariga
(myndigheter med flera) som behandlar personuppgifter måste ta ett
aktivt ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa
det (ansvarsskyldighet).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-27

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Thomas Johansson

Justerand. sig Utdragsbestyrkande
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KALIX KOBIMUN

Socialnämnden

§82 Dnr 349

Information från förvaltningens verksamheter inför
sommaren 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redogörelsen och uppmanar förvaltningen att
även sommaren ska ha budget i balans samt finna en lösning för
problemen i Life Care.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Strömbäck. områdeschef Aldreomsorg ger information att
förvaltningen klarar verksamheten inom äldreomsorgen med bra kvalité
även denna sommar.

Anna-Lena Andersson, socialchef informerar att den administrativa
enheten har täckning under sommarsemestern.

Eva-Britt Öhman, enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten informerar
att man har inne flera timvikarier och under några veckor är det
bemanningsföretag som är inne i verksamheten.

Karin Bergdaht, områdeschef Stöd och omsorg informerar att läget är
stabilt med vikarier.

Monica Westman, områdeschef individ- och familjeomsorg informerar om
att enheterna går ner i bemanning, man kommer att fokusera på att ta
det akuta enbart.

Pä biständsenheten har man anställt tvä konsulter i sommar.
Med hänsyn till Life Care har arbetsintensiteten ökat med 100 %.
Tidigare var det 6-7 planeringar per vecka. Nu har det varit
19 planeringar pä en vecka.

Konsulter stöttar upp på enheten för vuxna, liksom på enheten för barn
och unga. 7 av 11 handläggare är bemannade just nu.

Malin Drugge, kvalitetsutvecklare informerar om den allmänna
planeringen för introduktioner för vikarier. Liksom förra sommaren
kommer man att följa upp vad de tyckte om introduktionen och arbetet
under sommaren.

Justeran s n
.
Utdragsbestyrkande
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KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§83 Dnr 348

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

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

- Visningsrum
- Lycksele Aktuell socialpolitik
- Proposition rörande mellanboende vilket är en ny variant av särskilt
boende. Man biständsbedömer boendeformen, beslut ska verkställas
inom tre månader. Det är inte samma krav på bemanning. Det är ett
biständsbedömt trygghetsboende.

Justera es ign Utdragsbestyrkande


