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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Pergolan, tisdagen den 28 augusti 2018 kl 13:00-14.00. 

Beslutande Ledamöter 
Maud Lundbäck (S), Ordförande 
Katarina Burman (V), 1:e vice ordförande 
Johan Söderholm (S) 
Astrid Karbin (S) 
Lennarth Nyman (S) 
Anette Wernersson (S) 
Karl-Erik Nordmark (MP) 
Irma Spårman (M) 
Solveig Ingelund (FP) ers Petra Sandberg (M) 
Valter Lindh (C) 
Hanne Tarkkonen (M) 
 

 Ersättare 
Carina Strand (V) 
Ritva Persson (S) 
Solveig Ingelund (L) 

Övriga närvarande Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 
Anna-Lena Andersson, socialchef 
Linn Johansson, ledningsresurs 

Justerare Anette Wernersson (S) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2018-08-31 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 96-102 
 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Maud Lundbäck  

 Justerare 

  

 Anette Wernersson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-28 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-31 Datum då anslaget tas ned 2018-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 96 Dnr 553  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 97 Dnr 554  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Annette Wernersson (S) att jämte 
ordförande justera protokollet.  
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§ 98 Dnr 555  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner ärendelista för dagens sammanträde.  
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§ 99 Dnr 2018-00080 70 

Äldreplan för Kalix kommun 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att;  
 

 Anta utkast till Äldreplan för Kalix kommun 2018-2026 
 

 Skicka ut Äldreplanen på remiss till berörda nämnder och 
styrelser samt övriga intressenter.  
 

 Efter remissförfarande görs revideringar och överlämnas till 
nämnd för beslut för att sedan skickas vidare till 
kommunfullmäktige för att slutligen antas. 
 

 Remisstid är tre månader.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Äldreplanen beskriver vad vi i Kalix kommun gör för den äldre 
befolkningen och vilka behov, utmaningar och planer som finns.  
 
Äldreplanen ska fungera som ett viktigt styrdokument för äldreomsorgen 
i kommunen. Äldre ska uppleva hälsa, ha ett gott liv och uppleva dagen 
som meningsfull. Det inkluderar att förbättra möjligheten att bo kvar 
hemma, känna att det är tryggt och samtidigt känna välbefinnande. 
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men även andra 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nationella lagar och riktlinjer samt styrdokument. 
 
I enlighet med beslut 29 september 2016 § 106 har ett utkast till 
Äldreplan tagits fram och är nu redo för remissförfarande. 
 
Socialnämnden tog del av utkast till Äldreplan 19 juni 2018 och tid gavs 
fram till en extranämnd den 28 augusti 2018 att ta del av och lämna 
synpunkter på Äldreplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast till Äldreplan, 2018-08-17 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-24 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder  
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
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§ 100 Dnr 2018-00094 70 

Ansökan Rekvisition av stimulansmedel för 2018 till 
investeringar i välfärdsteknik i omsorgen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar ansökan rekvisitionen av stimulansmedel för 2018 
till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 
medel till kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. 
Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att 
öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal 
hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.  
Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik. Välfärdsteknik är 
digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 
delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 
risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av 
personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och 
kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller 
köpas på konsumentmarknaden.  
 
Varje kommun ska senast den 11 februari 2019 redovisa till 
Socialstyrelsen hur medlen har använts enligt ett webbformulär som 
Socialstyrelsen skickar i december 2018. Formuläret kommer bl.a. att 
innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som använts och till vad, 
samt vilka metoder som kommunen använt i arbetet med att 
implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Om medlen använts för 
att investera i sådant som kan anses öka förutsättningarna för att 
implementera välfärdsteknik i verksamheten ska kommunen vid 
återrapporteringen till Socialstyrelsen motivera på vilket sätt 
investeringen ökat förutsättningarna. Formuläret kommer även att 
innehålla frågor om kommunernas arbete med informationssäkerhet i 
verksamheter inom socialtjänstens område.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-07-05 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialstyrelsen  
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 101 Dnr 2018-00109 70 

Visningsrum i Kalix 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att; 
 

 Godkänna preliminära ansökan om Visningsrum och uppdra 
förvaltningschef att färdigställa ansökan.  

 
 Uppdra till behörig firmatecknare att godkänna den slutgiltiga 

ansökan.  
 

 Uppdra till förvaltningschef att skicka in ansökan till Region 
Norrbotten för vidare handläggning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Behovet av vård- och omsorg ökar samtidigt som tillgången till personal 
minskar vilket medför det finns behov av att införa nya arbetssätt som 
frigör resurser. Ett visningsrum kommer bidra till att uppnå en önskad 
ökning av implementeringstakten av e-hälsa. Passande produkter 
kommer gå från test till ordinarie drift. 
 
En hemlik visningsmiljö för e-hälsa är en del av ett strategiskt 
förändringsarbete där användare blir involverade. Den enskilde individen 
behöver i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ha tillgång 
till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om välfärdsteknik och 
olika e-hälsa lösningar.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ett visningsrum skapar förutsättningar för verksamheter inom vård- och 
omsorg att utveckla nya arbetsmetoder med stöd av modern teknik. 
Målet är  
att, ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och 
åstadkomma bättre service, vård- och omsorg till patienter genom ökad 
samverkan mellan kommun och region. Målet är även att stärka 
samverkan genom utbyte av kunskaper. 
 
För att uppnå efterfrågan och kunskap om e-hälsa hos 
brukare/patienter/anhöriga och medarbetare behövs en visningsmiljö 
som visar olika tekniska lösningar. En visningsmiljö ger målgrupperna 
möjlighet att bekanta sig med tekniken och företag ges möjlighet att visa 
upp sina tekniska lösningar vilket ger näringslivet större möjlighet att 
utvecklas inom området. Socialförvaltningen strävar efter att projektet 
följs av seniora forskare i samverkan med LTU. 
 
Den 4 april 2018 antog socialnämnden ”Gemensam strategi gällande 
införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Norrbotten” (dnr 2018-
00003 70). Ett visningsrum är i linje med den antagna strategin vars 
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ledord är ”Digitalt först – personligt där det behövs”. Ett visningsrum blir 
en möjlighet att skapa större intresse och förståelse för ny teknik hos 
den enskilde och medarbetare. Individuellt anpassade produkter kommer 
kunna testas tillsammans med den enskilde och medarbetare. Generellt  
 
 
Fysisk tillgång till teknik och tekniska lösningar bidrar till ökat 
engagemang hos medarbetare. I sin tur bidrar det till att medarbetare 
ges större möjlighet att aktivt arbeta med individuella 
förbättringsåtgärder som bibehåller/ förbättrar den enskildes egna 
förmågor.  
Tanken är att finna nya arbetsmetoder med stöd av den moderna 
tekniken inom olika behovsområden. Detta sker löpande under hela 
projekttiden och verksamheterna som är testpiloter kommer delge sina 
erfarenheter till övriga verksamheter.  
 
Projektet ska ge svar på om tekniken bidrar till att stärka och utveckla 
kvalitén inom vård- och omsorg för den enskilde. Om tekniken bidrar till 
att effektivisera vårdgivarens arbete kan det bana väg för nya 
arbetsmetoder/arbetssätt och underlätta möjlighet att fler kan bo kvar 
längre i det egna boendet.  
 
Sammanfattningsvis är en visningsmiljö arena för att påvisa möjligheten 
att nyttja modern teknik som ett komplement inom vård- och omsorg 
och öka kunskapen och användandet av e-hälsa produkter.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ansökan inklusive finansiering.  
Tjänsteskrivelse Dnr 2018-003. 70 
Strategi gällande införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten i 
Norrbottens län, en del av digitaliseringen, Norrbottens kommuner.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Region Norrbotten 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 102 Dnr 2018-00115 70 

Ansökan om lokalhyra för visningsrum 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att; 
 

 Uppdra till förvaltningschef att göra en ansökan om finansiering 
av lokalhyra för ett visningsrum.  

 
 Uppdra till behörig firmatecknare att godkänna ansökan samt 

eventuellt tillhörande avtal. 
 

 Uppdra till förvaltningschef att skicka in ansökan till Region 
Norrbotten för vidare handläggning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett visningsrum är en del av ett strategiskt förändringsarbete där 
användare blir involverade i välfärdsteknik och olika e-hälsa lösningar. 
Den enskilde individen behöver i sin roll som invånare, patient, brukare 
och anhörig ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information 
om olika e-hälsa lösningar. För att kunna utöva delaktighet och 
självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar behöver individen 
dessutom erbjudas vård och omsorg utifrån sitt individuella behov och e-
tjänster där det är möjligt. För medarbetare kan tekniken utgöra ett stöd 
och underlätta vårdandet. Vi ser även att satsningen kan leda till bättre 
arbetsmiljö och underlätta rekryteringen. 
 
Ett visningsrum kan vara en plats där verksamheter inom vård- och 
omsorg har möjlighet att utveckla nya arbetsmetoder med stöd av 
modern teknik likväl som att stärka samverkan mellan kommun och 
region. För att uppnå efterfrågan och kunskap för tekniken hos 
brukare/patienter/anhöriga och medarbetare behövs en visningsmiljö 
som visar olika tekniska lösningar. En visningsmiljö där målgrupperna 
ges möjlighet att bekanta sig med tekniken och där företag ges 
möjlighet att visa upp sina tekniska lösningar.   
 
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-08-27 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Region Norrbotten 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 
 


