
Ä^

KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(38)

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, onsdagen den 29 april 2020 kl 09:00 - 11:25.

Ledamöter

Katarina Burman (V), Ordförande
Adam Dahlberg (S)
Ritva Persson (S)
Vappu Vuokila-Pönkkö (S) ers Anette Wernersson (S)
Bertil Blomdahl (S) ers Johan Söderholm (S)
Lotten Olofsson-Lundegren (S) ers Lennarth Nyman (S)
Maria Nilsson (M P)
Irma Spårman (M)
Monica Ljung (M) ers Linus Haggström (M)
Ann Larsdotter-Olsson (M) ers Ku rt-Åke Andersson (C) via TEAMS
Anna Paulina Räisänen (KXP) ers Marianne Sundvall (L)

Ersättare

Bertil Sundqvist (S)

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef § 47, 54-65
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom § 53-54,

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Vappu Vuokila-Pönkkö (S)

Socialförvaltningen, 2020-05-04

. ^..
stin Änder soi»

Katarina Burman

Vappu Vuokila-P" kkö

^

Paragrafer §§ 47-65

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

Socialnämnden

2020-04-29

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-04

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Datum dä anslaget tas ned 2020-05-26

Underskrift
Ann-Kristin Andersson

sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ 1)
A<

KALIX KOB-DIUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Ärendelista

§ 47 Dnr 2759
Information.........................................................................................................^

§ 48 Dnr 2700
Upprop................................................................................................................ 5

§ 49 Dnr 2701
Val av justerare................................................................................................... 6

§ 50 Dnr 2702
Fastställande av ärendelista ............................................................................... 7

§51 Dnr 2020-00117
Meddelanden och delgivningar........................................................................... 8

§52 Dnr 2020-00118
Redovisning av delegationsbeslut...................................................................... 9

§53 Dnr 2020-00120 04
Månadsrapport mars 2020................................................................................ 10

§54 Dnr 2020-00119 04
Konsekvensbeskrivning förslag budgetram 2021.............................................. 13

§ 55 Dnr 2020-00068 70
Revisionsrapport - kommunernas arbete med jämställdhet och
mångfald.......................................................................................................... 20

§56 Dnr 2020-00141 70
Ansökan om stöd till projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.................. 23

§57 Dnr 2020-00145 70
Ansökan rekvisition av utvecklingsmedel mot våld 2020................................... 25

§58 Dnr 2020-00143
Ansökan rekvisition av statsbidrag från socialstyrelsen för 2020 för
arbete mot våld i nära relationer till kommuner.................................................. 27

§59 Dnr 2020-00144 70
Ansökan om statsbidrag från länsstyrelsen Norrbotten till verksamhet
för asylsökande m. fl......................................................................................... 29

§60 Dnr 2020-00142 70
Information gällande utredning och planering av utredningsuppdrag
2020 med anledningen av förvaltningens ansträngda läge................................ 31

§61 Dnr 2020-00132 70
Gynnande beslut till särskilt boende......................................... ........................ 32

§62 Dnr 2020-00148 70
Beslut om tillfällig vistelse från annan kommun................................................ 33

§63 Dnr 2020-00116 70
Uppföljning och eventuell omprövning - Besöksförbud särskilt boende
Kalix Kommun - Covid-19 ................................................................................ 34

§64 Dnr 2020-00121 70

Just es sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(38)

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KAJJX KOMMUN

Socialnämnden

Uppföljning och eventuell omprövning - Låsta entrédörrar särskilt
boende - Covid-19

.
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Socialnämnden

§47

Information

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av den lämnade informationen.
Informationen leder inte till särskilt beslut.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Andersson, socialchef ger en lägesbild av situationen utifrån
Covid-19.

Beslutsunderlag
Presentation Covid-19 information, 20-04-29

.
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§48

Upprop

Socialnämndens beslut

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.
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Socialnämnden

§49

Val av justerare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att utse Vappu Vuokila-Pönkkö (S) att jämte
ordförande justera protokollet.
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§ 50

Fastställande av ärendelista

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan för dagens
sammanträde.
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§51 Dnr 2020-00117

Meddelanden och delgivningar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.

Sammanfattning av ärendet
l. Beslut om besöksrestriktioner från Statens institutionsstyrelse, (SiS)
2020-03-24

2. Tillsynsmeddelande 2020-03-24 från Arbetsmiljöverket, beteckning
2019/048763 Begäran om komplettering rörande gruppbostad Djuptjärn

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 2020-03-31
- Ny föreskrift om omsorg för barn med värdnadshavare i samhällsviktig
verksamhet

4. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-20 § 41 rörande
remissvar lokalutredning Furuhedsskolan - information

5. Beslut från krisledningsnämndens ordförande Tommy Nilsson (S)
2020-03-25 rörande aktivering av krisledningsnämnden

6. Beslut från krisledningsnämnden 2020-03-31 § 5 - Tilläggsbudget
med anledning av Covid-19

7. Beslut från krisledningsnämnden 2020-03-31 § 6 - Gåva till
kommunens anställda med anledning av Covid-19

8. Beslut frän krisledningsnämnden 2020-04-06 § 11 - Köp av boende
frän besöksnäringsföretagen i Kalix

9. Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-03 § 108 om Tillfällig
stängning av dagverksamhet för äldre

10. Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-03 § 109 om Tillfällig
förändring avlastning och växelvård till Viljan

11. Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 129 om Tillfällig
stängning av JUC/Dagliga verksamheten inom stöd och omsorg

12. Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 128 om
Besöksförbud till bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Jus sign Utdragsbestvrkande
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§52 Dnr 2020-00118

Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2020-03-01-2020-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut Äldreomsorgen
Delegationsbeslut IFO Vuxen
Delegationsbeslut IFO Faderskap och familjerätt
Delegationsbeslut IFO Ekonomiskt bistånd
Delegationsbeslut IFO Barn
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning (SoL)
Delegationsbeslut Funktionsnedsättning (LSS PA-SFB)
Delegationsbeslut Flykting

Juste s sign Utdragsbestyrkande
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§ 53 Dnr 2020-00120 04

Månadsrapport mars 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna mänadsrapporten för
januari-mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Årsbudget 435 496
Kapitalkostnad
Helårs ro nos 446 496

Avvikelse -il 000

Resultatkommentar:
Förvaltningens årsprognos i föregående period pekade på ett underskott
om 7 mkr, vilket var att hänföra till placeringskostnader inom Individ-
och familjeomsorgen. Den prognosen kvarstår i mars.

Corona-krisen
I och med den kris spridningen av Corona-viruset har skapat, kommer
underskottet sannolikt att bli större. Vi prognostiserar att förvaltningen
kan komma att ha ökade kostnader för följande:
. Försörjningsstödet kommer att påverkas.
. Okade kostnader för sjukfrånvaro
. Inköp av skyddsmaterial i större omfattning än normalt
. Boende för personal som är finska medborgare och arbetspendlar
. Extra tillsatta resurser t. ex. i form av MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska)
. Öppnande av tillfälliga lokaler m. m.
. I kriser ökar ofta väldet i nära relationer och redan rapporteras om de
ökade alkoholinköpen i samhället. Familjer i utsatta situationer påverkas
och i förlängningen kan förvaltningens placeringskostnader ytterligare
öka.

Att uppskatta effekterna av Corona-krisen blir en grov gissning, men för
socialförvaltningen kan det handla om minst 4 mkr.

Om och i vilken omfattning staten gar in med ersättningar för att stötta
kommunerna vet vi i dagsläget inte.

Åtgärder för en budget i balans:
När det gäller att arbeta med åtgärder för budget i balans är
verksamheten i dagsläget intensivt fokuserad pä förberedelser av
åtgärder för om Corona-viruset sprider sig brett. Det innebär att de
åtgärder som specificeras nedan får lägre prioritet.

Just a sign Utdragsbestyrkande
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Effektivare schemaplanering.
Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem.
Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.
Vid placeringar ska fokus ligga pä barn.
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 föraldraförmågan.
. Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska
framförallt korttidsfränvaron.
. 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 bemanning och täthet pä särskilda boenden.
. Utreda vidare Stöd- och omsorgsgruppen - integreras med övrig
verksamhet bl. a. äldreomsorgenshemtjänst.
. Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall
mot budget, orsaker till avvikelser, ätgärdsplaner.

Faktorer som kan påverka resultatet:
. Corona-krisen.
. Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat
omvårdnadsbehov, vilket påverkar flera områden.
. Inom hemsjukvården utgör hälsa- och sjukvårdsinsatser utöver
primärvårdsnivå, d. v. s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade
kostnader både när det gäller personal och material.
. Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även mänga i
hemmet som måste prioriteras p. g. a. att hemsituationen inte fungerar
längre.
. Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa
sysselsättning för nyanlända påverkar t. ex. försörjningsstödets
utveckling.
. En ansträngd socioekonomisk situation. 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.
. Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga
assistansersättningen.
. Sjukfrånvaro.
. Rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper, framförallt
socionomer inom Barn och unga, samt under sommarperioderna,
sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten.

Jus avOvs sign Utdragsbestyrkande
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. Förvaltningsrättens beslut i ärenden där migrationsverket gett avslag
på kommunens återsökningar avseende faktiska kostnader kan påverka
resultatet även 2020.

. Arbetsförmedlingens minskade anslag till sysselsättningsåtgärder.

. Effekten av nya boendeformen för äldre Studenten l.

. Effekten av digitaliseringsprojektet.

[l] Äldre äldre avser personer 80 år och över.

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2020
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomichef
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§54 Dnr 2020-00119 04

Konsekvensbeskrivning förslag budgetram 2021

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta konsekvensbeskrivning med anledning
av preliminärt tilldelad budgetram 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i
kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för åren
2021-2023 påbörjades under hösten 2019 med omvärldsbevakning.
Processen har pågått till i början av mars när budgetberedningen
tilldelade nämnder/styrelse preliminära driftsramar för budgetåret 2021.

Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av den
preliminärt tilldelade budgetramen för respektive nämnd/styrelse.

Sammanfattning prognos 2020:
Nämndens ambition är att ha en budget i balans och under hösten 2019
har flera förslag till besparingar beslutats av nämnden. För 2020 befaras
ändå ett budgetunderskott om minst 7 mkr hänförbart till
placeringskostnader. IFO arbetar kontinuerligt med att skaffa fler egna
familjehem för att få ned kostnaderna, men ett ökat antal ärenden
motverkar den effekten. Rådande krissituation, förorsakad av Corona-
viruset, kommer att ha effekt pä förvaltningens ekonomi, en grov
uppskattning i detta tidiga skede är merkostnader om ca 4 mkr, men
många effekter kommer att bli synliga först på lång sikt och spiller med
stor sannolikhet över även på 2021.

Preliminärt tilldelad bud et 2021 - bud etberednin ens förslå

Ramförändring driftsbudget 2021, tkr;

Socialnämnden

Effektivisering
Ramförändring
Summa Socialnämnden

2021
-500
5000

4500

Investeringar 2021, tkr;

Arbetskläder
Ram
Summa Socialnämnden

100
3650
3750

Jus s sign Utdragsbestyrkande
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Sammanfattnin - konsekvensbeskrivnin 2021
I budgetberedningens förslag minskas socialnämndens driftsram med ett
effektiviseringskrav om -0,5 mkr och utökas med 5 mkr.

Ramutökningen om 5 mkr gör det möjligt att inom individ- och
familjeomsorgen kompensera för det minskade statsbidraget och därmed
behålla bemanningen inom barn och unga, vilket är nödvändigt.
Därutöver blir det möjligt att budgetera med en mer realistisk nivå
avseende placeringskostnader, men även en möjlighet att arbeta med
preventiva åtgärder, t. ex. hembesök tillsammans med BVC för att hitta
familjer tidigt samt utöka öppenvårdens insatser mot våld i familjer och
insatser för våldsutövarna.

2019 gjorde socialnämnden en omfattande genomlysning. Arbetet med
förslag till effektivisering som framkom i rapporten har delvis genomförts
och socialnämnden avser fortsätta med arbetet. Ett mycket viktigt
resultat av genomlysningen är ett fortsatt arbete med effektivare
schemaläggning, bättre nyttjande av den överkapacitet heltidssatsningen
genererar, samt tillämpning av nya arbetssätt och arbetsmetoder med
hjälp av digitalisering. Vi vet att den demografiska utvecklingen även i
framtiden kommer att vara en utmaning, att behovet av insatser inom
framförallt äldreomsorgens ordinära boende ökar. Sannolikheten är att
förvaltningen inte kan hitta effektiviseringarna som är tillräckliga för att
täcka volymökningen och att nå budget i balans blir orealistiskt.

Det svåra blir att uppskatta vilka merkostnader som kan uppstå p. g. a.
Corona-virusets spridning. Sannolikt är att t.ex. försörjningsstödet ökar,
vilket kan spilla över till 2021 och om så vore fallet blir det en utmaning
att hålla en budget i balans. Fler personer i arbetslöshet ger också
effekter på barn och unga då våldet i nära relationer ofta ökar.

Konsekvensbeskrivnin - reliminär investerin sbud et 2021
Nämnden tillförs 100 tkr för arbetskläder och 3650 tkr för löpande
investeringar. Det kan finnas risk för att kostnader för välfärdsteknik
kommer att öka då vi går mot en digitalisering i förvaltningen. En ut-
eller ombyggnad för att öka antalet äldreomsorgsplatser eller andra
boendeformer förblir ofinansierad.

Konsekvensbeskrivningen är MBL-behandlad den 23 april 2020.
Konsekvensbeskrivningen nämnds behandlas den 29 april 2020.

Jämställdhetsanalys
Verksamhetsanpassningar och förändringar påverkar både män och
kvinnor på samma sätt, men inom socialförvaltningens område arbetar
till största delen kvinnor varpå antalet kvinnor som påverkas är fler till
antalet. Jämställdhetsanalysen är uppbyggd så att den arbetar under
varje rubrik med olika aspekter som är indelade i jämställd arbetsmiljö,
jämställd knutet till rekryteringar och kompetensförsörjning samt
rubriken medborgare. Tyngdpunkten i jämställdhetsanalysen ligger på

Utdragsbestyrkande
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medarbetare inom socialnämndens område då det har både direkt och
indirekt påverkan på medborgare.

Jämställdhet och arbetsmiljö
Sveriges arbetsmarknad är fortfarande könsseg regerad. Vård-och
omsorg är ett kvinnodominerat yrke och det lyfts fram att generellt har
dessa yrken sämre villkor än mansdominerade. Det som framgår är att
kvinnodominerad yrken generellt har sämre arbetsvillkor, mindre
resurser, lägre egenkontroll och även större tidspress.

Arbetsmiljöverket har granskat hemtjänsten i 60 kommuner och funnit
följande skillnader mellan hemtjänst och teknisk verksamhet.

Sammanfattande jämförelse - medarbetare
Hemtjänst Teknisk verksamhet

Liten egenkontrol! och
handiljngsutrymme i arbetet

Svårt att hantera den höga pressen
arbetet

Nästan alltid stressade

Ganska bra kontroll och
handlingsutrymme i arbetet

Kan hantera pressen i arbetet

Ibland stressade

Arbetsmängd, bemanning och andra Arbetsmängd, bemanning och övriga
resurser ej anpassade till det som resurser ganska väl anpassade till det
fö^äntas som fön/äntas

(Arbetsmiljöverket, 2019)
Arbetsmiljöverket anger att det kan finnas variationer när det kommer
arbetsvillkoren mellan kvinnor och män. Några skillnader är att kvinnor
arbetar i större utsträckning deltid och fler kvinnor arbetar ofrivilligt
deltid. Det kan även vara skillnader på vilka krav som ställs, det kan
vara fysiska, kognitiva, och emotionella. Delade turer förekommer främst
i offentlig sektor. Mänga kommer i kontakt med ett stort antal personen
så som brukare, klienter och patienter men även många andra. Det är
svårare att planera och kontrollera arbeten med människor än hantera
objekt. Omkring 57 procent kvinnor rapporterar att de upplever höga
psykologiska krav pä sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2016).

Vårdyrken och socialtjänsten är till stor del kontaktyrken och är ofta
komplicerade yrken med mänga arbetsuppgifter. Det inkluderar krav att
möta olika individer med individuella behov och förmågor som behöver
beaktas. Det benämns även som spänt arbete som inkluderar att behöva
regelbundet hantera konflikter vilket även kan leda till samvetsstress.
När brukare/klienter och patienter påverkas negativt kan det korrelera
med samvetsstress och personal riskerar mer konfrontationer (Ibid).

Just nes Ign Utdragsbestyrkande
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IFOs och verksamheter är kvinnodominerade, 42 kvinnor och 4 män.
Den kommunala hälso- och sjukvården är också kvinnodominerad.
Därmed skulle ett stopp på inhyrd personal få konsekvenser för fler
kvinnor än män. Inom särskilt boende för äldre arbetar ca 224 personer
och av dessa är ca 85 procent kvinnor varpå antalet kvinnor som
påverkas av eventuell sänkning av täthet.

SKL skriver att kommuner och landsting är de som har högst
sjukfrånvaro att stress är en bakomliggande faktor till psykisk ohälsa och
kan leda till sjukskrivningar. Män som arbetar inom kvinnodominerade
yrken är i samma utsträckning sjukskrivna som kvinnor. Medarbetar
inom kontaktyrken, det vill säga alla jobb där du kommer i kontakt med
många människor och har många relationer upplever i högre grad att de
upplever arbetet som psykiskt påfrestande vilket kan påverka den
psykiska hälsan (Lutz, Sundqvist and Umegärd, 2017).

Jämställd knutet till rekryteringar och kompetensförsörjning
Socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats och även om vi
arbetar aktivt med att rekrytera fler män. Socialförvaltning har ett stort
behov av att kunna säkra kompetensförsörjningen och kunna rekrytera
personal.

Ett uppskattat behov i Norrbotten är att det finns ett behov av ca 51 000
personer till och med år 2030 inom alla yrkesområden. Dock är
rekryteringen av personal inom vård-och omsorg samt socialtjänsten en
av de största utmaningarna. En rapport som Länsstyrelsen har gjort i
samarbete med Luleå tekniska högskola bygger på intervjuer där en del
till och med definierar behovet som "enorma" (Berg and Ejdemo, 2018).
Arbetsförmedlingen styrker att vårdyrken är ett bristyrke och anger att
det kommer fattas totalt 100 000 personer som har den kompetens som
arbetsgivarna söker (Ahlberg et al., 2019). Det inkluderar även
sjuksköterskor och utbildade socionomer. SKL anger att socialtjänsten
står inför stora utmaningar, nio av tio kommuner i Sverige har svart att
rekrytera erfarna socialsekreterare men även nyutexaminerad
socionomer (SKL, 2016). Både arbetsgivare och fack ett skriande behov
och att rekrytera erfarna socialsekreterare beskrivs som näst intill
omöjligt i länet (Berg and Ejdemo, 2018).
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Rekryteringsbehov l  ä
scenarier, 2013-2030
Trend 1/2

Ullväxttakt

6486 5720

881

502

426

308

297

240

170

138

127

780

407

263

188

290

252

271

147

157

Penstousandel av behov

Trend 1/2
tlllvaxHakt

85% 96%

86%

69%

26%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

8S%

42%

39%

100%

100%

100%

1009()

100%

Tabellen nedan visa rekryteringsbehoven mellan 2013-2030.

SSYK3 YRKE (SSYK 96)

513 Värd-och omsorgspersonal (tex.
underskötei-skor, värdbitraden)

323 Sjuksköterskor

222 Hälso- och sjukvärdsspedaUster Ct.ex. läkare,
tandläkare)

247 Administratörer f offentlig förvaltning

419 Övrig kontorspersonal

122 Drift-och verksamhetschefer

322 Sjukgymnaster, tandhygienister mA

223 Barnmoi-skor; sjukskäterskor med särskild
kompetens

249 Psykologer, socialsekreterare m-fl.

346 Behandllngsasslstenter, fritidsledare mS.

(Källa Berg and Ejdemo, 2018)

När det kommer till undersköterskor är rekryteringssvårigheterna stora
men här handlar det också om de stora volymerna av medarbetare som
behöver rekryteras. Rapporten anger att rekryteringsproblemen har flera
orsaker. Ett är att vårdyrken har fått ett dåligt rykte där problemen
beskrivs som undermålig arbetsmiljö, högt tempo, hög stress i
kombination med komplexa arbetsuppgifter. En lösning inom vårdyrken
är att få fler intresserade av att utbilda sig men det kräver att det finns
en attraktivitet i yrket (Berg and Ejdemo, 2018).

När det kommer till socionomer finns ytterligare en dimension kring
rekrytering. Socionomer har en bred arbetsmarknad där de kan välja
många andra tjänster än socialsekreterare, exempelvis enhetschefer och
skolkuratorer förutom att arbeta som konsulter. En lösning som
presenteras i rapporten är att satsa på arbetsmiljön. De intervjuade
uttrycker att ett problem är en mycket hög arbetsbelastning, de har för
mycket att göra och för lite tid (Berg and Ejdemo, 2018). Det finns helt
enkelt inte tillräckligt med volymer av personal att rekrytera varpa
konkurrens kommer att bli allt hårdare (Ibid). Om Kalix kommun väljer
att göra effektiviseringar som påverkar arbetsmiljön eller försämrar
villkor kan det komma att få påverkan på framtida rekrytering och
kompetensförsörjningen. När det kommer till negativa förändringar i
schemaläggningen får det konsvenser för större antal kvinnor än män,
det får en indirekt påverkan på rekryteringar.
Redan idag har socialförvaltningen stora problem att få tillräckligt med

sökande till en del tjänster, för att nämna några är det undersköterskor,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och socialsekreterare och dä främst
inom barn-och unga. Det finns även andra yrkesgrupper som är svårare
att rekrytera.
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Socionomer anger som anledningar varför de väljer att arbeta som
konsult utöver högre lön är möjligheten att styra arbetsplats och
uppgifter. IFO har stora rekryteringsproblem när det kommer till
socialsekreterare och det är ett mycket stort problem i länet, inte endast
Kalix kommun (Berg and Ejdemo, 2018). Stopp av inhyrd personal
påverkar arbetsmiljön. Därmed kan försämringar leda till att det blir än
svårare att rekrytera vilket förutom arbetsmiljön får en direkt påverkan
på de som behöver hjälp av socialtjänsten.

När det kommer till finansieringen av heltidsatsningen har behovet
uppskattats till 6, 9 mkr. Tidigare har 4, 3 mkr/år har finansierats genom
stimulansmedel vilket fortfarande är oklart om dessa medel kommer
tillskjutas från nationell nivå. Män och kvinnor kommer att påverkas
direkt av sänkt bemanningstäthet, men antalet kvinnor är fler varpå det
går att dra slutsatsen att det blir fler kvinnor än män som drabbas. Som
tidigare nämnt kommer detta att leda till än försämrade möjligheter att
rekrytera personal. Konsekvenser relaterade till heltidssatsningen
behöver en större och djupare jämställdhetsanalys.

Medborgare
Flertalet av förslagen har samma påverkan män och kvinnor. När det
kommer till socialtjänsten kan kvinnor komma att påverkas mer när det
kommer till handläggning av ärenden eller avgifter för familjerådgivning.
Kalix har ett problem med våld och utsatthet. Kalix kommun har bland
annat fått placera flera barn på grund av våld i nära relationer. De som
är mest utsatta förutom barn är kvinnor, en avgift skulle kunna innebära
att de som har det mest utsatt ekonomiskt väljer att prioritera bort
familjerådgivning vilket kan får negativa konsekvenser i framtiden både
för Kalix kommun och enskilda personer.

Referenser

Ahlberg, O., Almérius, A., Enström, J., Gustavsson, H., Hauer, E.,
Nyberg, P. and Tingvall, P. (2019). Var finns jobben? Bedömning för
2019 och på fem års sikt. [online] Arbetsförmedlingen, pp. 21-23.
Available at: http://file:///C:/Users/linjoh/Downloads/Rapporten-
%20Var%20finns%20jobben%202019_.pdf [Accessed 3 Apr. 2019].

Berg, K. and Ejdemo, T. (2018). 51 000 anställningar i Norrbotten till och
med 2030 - En analys av rekryteringsbehov och rekryteringsproblem
med lösningsförslag, [ebook] Luleå tekniska universitet. Region
Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbottens län, pp. 1-85. Available at:
http://www. norrbotten. se [Accessed 3 Apr. 2019].
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§55 Dnr 2020-00068 70

Revisionsrapport - kommunernas arbete med
jämställdhet och mångfald
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ta till oss PwC:s rekommendationer och
fortsätter arbeta med detta framledes genom att;

- Socialnämnden, i sin verksamhetsplanering, säkerställer att det finns
tydliga målsättningar för jämställdhet och mångfald.
- Socialnämnden säkerställer uppföljning av det systematiska
arbets miljöarbetet.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har PwC
genomfört en granskning avseende kommunens arbete med jämställdhet
och mångfald. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen
jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs ändamålsenligt samt med
tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritids- och kulturnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbete med jämställdhet och mångfald.
De förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun granskat om kommunen
jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
samt med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritids- och kulturnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden. I granskningen har revisorerna biträtts av
sakkunniga frän PwC.

Den sammanfattande bedömningen är att:

- kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete inte helt bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen delvis är
tillräcklig.

Granskningen visar att det finns ett utvecklingsbehov gällande styrelsens
och nämndernas målsättningar och uppföljning inom området. Vi
konstaterar att det pågår ett målarbete inom kommunen, som ska
tydliggöra målsättningar inom området. Vidare pågår det ett
digitaliseringsarbete med att dokumentera uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med utgångspunkt i ovanstående bedömningar rekommenderar vi
kommunstyrelsen och nämnderna att:
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- att kommunstyrelsen och nämnderna, i sin verksamhetsplanering,
säkerställer att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och
mångfald.
- att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

De emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning
till 2020-05-15.

Jämställdhetsanalys
En jämställd kommun betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det innebär att
kvinnor och män värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att
resurser fördelas rättvist. Den politiska viljan är central om
jamställdhetsarbetet lyckas. Den jämställdhetsanalys som förvaltningen
fatt i uppdrag av politiken att genomföra ska synliggöra medborgarnas
situation och behov och möjliggöra att politiken kan utformas för att ge
medborgarna jämställda och likvärdiga villkor, men för att få effekt av
analysen måste tydliga mål och beslut från politiken på vad som ska
genomföras tillkomma. Förvaltningen kan inte agera på egen hand utan
de behöver ett tydiigt uppdrag från politiken.

I verksamhetsplaneringen behöver det alltså finnas ett medvetet
jämställdhetsperspektiv som i sin tur används för att analysera och
kartlägga hur verksamheten styrs och finansieras samt tydliga mål för
hur den bör förändras för att bli mer jämställd. Även om könsuppdelad
statistik och analyser av sådan statistik är grundläggande för arbetet
med jämställdhet (mätbara faktorer), handlar jämställdhet inte bara om
en jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder,
normer och värderingar inom samhället i stort som påverkar livsvillkoren
for medborgarna. I slutändan ar jämställdhet viktig förutsättning för att
skapa en hållbar ekonomisk tillväxt och utvecklingen av
arbetsmarknaden och välfärden i samhället.

Referenser
Regeringen
https://www. regeringen. se/regeringens-politik/jamstalldhet/

Jämställdhetsmyndigheten ''
https://www. jamstalldhetsmyndigheten. se/om-jamstalldhet/vad-ar-
jämställdhet

Portalen jämställ. nu som drivs av Jämställdhetsmyndigheten
https://www .jämställ.nu/wp-content/uploads/2017/lO/Sa-gor-du-
Jamstallda-styrdokument. pdf

https://www Jämställ.nu/praktiska-
exempel/innovation/jamstalldhetsfragorna-maste-hela-tiden-lyftas-upp-
pa-agendan/
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§56 Dnr 2020-00141 70

Ansökan om stöd till projekt med
arbetsmarknadspolitisk inriktning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta ansökan om stöd till projekt med
arbetsmarknadspolitisk inriktning. Socialnämnden avser ansöka om 280
000 kr för en utbildningskoordinator om 0, 40%.

Sammanfattning av ärendet
De arbetssökande som finns till förfogande i Kalix behöver stärka
insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projektansökan
är att möjliggöra att kartlägga målgruppens behov, utveckla insatserna
mot målgruppen i form av coachning och uppsökande verksamhet samt
samverka med vuxenutbildning, den lokala arbetsmarknaden och
arbetsförmedlingen för att förbättra de insatser som görs på både individ
och gruppnivå. Utbildningskoordinatorn fungera som stöd till
arbetsgivaren för att säkerställa dennes handledarskap, arbeta med
uppföljning och motivationshöjande insatser för individen samt ge
praktisk hjälp vid arbetssökande.

Beskrivning av ärendet
I det systematiska kvalitetsarbetet i Kalix kommun (socialtjänst,
utbildning och arbetsmarknad) och i samverkansmöten med
arbetsförmedlingen har vi konstaterat ett utvecklingsbehov kring arbetet
med målgruppen arbetssökande med låg utbildningsbehov kring arbetet
med målgruppen arbetssökande med låg utbildningsnivå, särskilt fokus
pä ungdomar och utrikesfödda.

Arbetslösheten i Kalix är idag förhållandevis låg och det finns ett
rekryteringsbehov, både i den offentliga och privata sektorn. De
arbetssökande som finns till förfogande i Kalix behöver stärkta insatser
för att närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projektansökan är att
möjliggöra att kartlägga målgruppens behov, utveckla och förbättra
insatserna som görs mot målgruppen, både på individ och gruppnivå, i
form av coachning och uppsökande verksamhet samt samverka med
vuxenutbildning, den lokala arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen.
Målgruppen utgörs i dagsläget av ca 45 personer.

En utbildningskoordinator ska bedriva uppsökande verksamhet och
kartlägga målgruppens behov och möjligheter samt arbeta fram en
utvecklingsplan för varje individ i den angivna målgruppen. Utifrån denna
kartläggning ska, i samverkan med vuxenutbildningen, SFI,
arbetsmarknad och integration samt arbetsförmedlingen, lämpliga
insatser ses över. Kombinationer av studier, praktik och extratjänster
behöver utvecklas och stärkas, i synnerhet genom utökat antal
spräkpraktikplatser. Utbildningskoordinator kan vid dessa insatser
fungera som stöd till arbetsgivaren för att säkerställa dennes
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handledarskap, arbeta med uppföljning och motivationshöjande insatser
för individen samt ge praktisk hjälp vid arbetssökande.

En styrgrupp bestående av chef för arbetsmarknad och integration,
rektor, representant arbetsförmedlingen samt utbildningskoordinator
kommer att träffas l gång/månad. Utbildningskoordinator kan då
presentera behov hos målgruppen både på individ och gruppnivå och
styrgruppen kan ta med eventuella utvecklingsbehov till
verksamheterna.

Projektet kommer att ligga under individ och familjeomsorgen, enheten
arbetsmarknad och integration. Samverkan mellan
utbildningskoordinatorn och vuxenutbildningen sker kontinuerligt i
vardagen.

Jämställdhetsanalys
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika, men män är
överrepresenterade bland de som gått en arbetsmarknadsutbildning, fått
arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb trots att andel män och
kvinnor helhet är relativt jämt fördelat enligt arbetsförmedlingens
jämställdhetsrapport 2018. Resultaten från denna studie visar alltså att
på en ojämn fördelning av insatser mellan kvinnor och män. Kvinnor får i
lägre utsträckning ta del av arbetsnära insatser, som
arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb
vilket är något som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med att
stärka och förbättra insatserna till den berörda målgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-05
Arbetsförmedlingens jämställdhetsrapport 2018 - hlur skapar vi en mer
jämställd arbetsmarknadsetablering?
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4fb667all69bfd2c0a695b8/
1556022562262/jamstalldhetsrapport-2018. pdf

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsförmedlingen i Kalix
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§57 Dnr 2020-00145 70

Ansökan rekvisition av utvecklingsmedel mot våld
2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta ansökan rekvisition av utvecklingsmedel
mot våld 2020 från länsstyrelsen. För Kalix Kommun 60 000 kr enligt
beräknade kostnader för genomförande av "macho fabriken".

Sammanfattning av ärendet
Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Norrbotten kan
söka medel till insatser inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relation, heders re late rät förtryck och våld samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen i Norrbotten senast den
17 april 2020.

Kalix kommer att genomföra "macho fabriken" som ger deltagarna
möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och andra
faktorer påverkar deras liv och relationer och är ett redskap för att
arbeta för jämställdhet och mot våld bland unga.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta utifrån den nationella strategin för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor för att stärka arbetet
inom området på regional nivå. I FNs granskningar av hur Sverige lever
upp till sina åtaganden på området lyfts flera positiva insatser som görs
för att bekämpa våld mot kvinnor och barn och att bekämpa
människohandel. Dock är granskningskommittéerna bekymrade över att
det trots detta är vanligt förekommande med våld i nära relationer och
sexuellt våld mot kvinnor och barn. Sverige rekommenderas att vidta
stärkta åtgärder för att förebygga vald och människohandel, exempelvis
genom effektiva skyddsmöjligheter och stödtjänster för offer för
människohandel samt att personal inom vård och socialtjänst får fortsatt
tillgång till lämpliga utbildningar för att hantera våld i nära relation på ett
bra sätt.

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät. Hälsa på lika villkor
(HLV) som gjordes under 2019 visar det sig att Kalix ligger över
riksgenomsnittet pä väldsutsatthet i nära relationer. Kalix ligger även i
topp i Norrbotten (bara två kommuner ligger strax över). Det är därför
viktigt att börja bryta i normer och värderingar i ett tidigare skede.
Individ och familjeomsorgen i Kalix vill för rekvirerade medel genomföra
macho fabriken. Machofabriken är ett redskap för att arbeta för
jämställdhet och mot vald bland unga. Materialet kommer att användas
av Fritidsgårdens personal och personal från familjecentralen/
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Ungdomsmottagningen/ öppenvården som arbetar med grupper där
unga från 13 år och upp till 20 år ingår.

Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur
föreställningar kring kön och andra faktorer påverkar deras liv och
relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt
att förhålla sig och agera, i relation till andra, sig själv och till samhället i
stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att
de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att
de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina
egna liv. Målet är att arbetet med gruppen unga ska ge en långsiktig
effekt när det gäller jämställdhet, integration, och könsroller i Kalix.

Jämställdhetsanalys
Åtgärden i sig har en påverkan på både kvinnor och män, flickor och
pojkar, syftet är att tidigt fånga upp och arbeta för jämställdhet och mot
våld bland unga män med målet är att arbetet ska ge effekt genom att
fler män och killar engagerar sig för och tar större ansvar för
jämställdhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-07

Protokollsutdrag skickas till
Länsstyrelsen i Norrbotten
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum
2020-04-29

KALVt KOMMUN

Socialnämnden

§58 Dnr 2020-00143

Ansökan rekvisition av statsbidrag från socialstyrelsen
för 2020 för arbete mot våld i nära relationer till
kommuner

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta ansökan rekvisition av statsbidrag 2020
för arbete mot våld i nära relation. För Kalix Kommun 171 311 kr enligt
fördelningsnyckeln.

Sammanfattning av ärendet
Våld mot kvinnor, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck är
allvarliga problem för samhället och individen. Regeringens nationella
strategi för att förebygga och bekämpa mäns vald mot kvinnor är en del
av regeringens jämställdhetspolitik och kopplat till jämställdhetsmålet att
mäns vald mot kvinnor måste upphöra. En rad internationella
konventioner slår också fast individens rätt till skydd mot alla former av
våld.

Ansökta utvecklingsmedel och kompetensstöd avser att utveckla och
stärka socialtjänstens kunskaper om vald i nära relationer samt
samverkan mellan andra kommuner, regioner och berörda
verksamheter.

Beskrivning av ärendet
En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relation,
sexuellt vald, hedersrelaterat vald och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuellt ändamål ska vara av likvärdig kvalitet i hela
landet. Allt fler kommuner och regioner har nu etablerat arbetssätt och
rutiner. Utvecklingen är dock ojämn över landet och personer som har
utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver
oavsett var i landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och
regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan
kommuner, regioner och berörda verksamheter är av stor vikt. Kunskap
om behov och brister som har identifieras på lokal nivå bör vara
utgångspunkt för arbetet. Regeringen har därför gett socialstyrelsen i
uppdrag att fördela medel till kommuner för att utveckla socialtjänstens
och hälsa- och sjukvårdens arbete mot vald i nära relationer, sexuellt
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med
vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuellt ändamål.

Utvecklingsmedel och kompetensstöd avser att utveckla och stärka
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens,
långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat vald och förtryck, arbete med
vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål
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Sa mmanträdesdatu m
2020-04-29

KAUX KOMMUN

Socialnämnden

samt stöd till väldsutsatta vuxna och barn, inklusive barn som har
bevittnat våld.

Statsbidraget kan även användas för att samverkan mellan kommuner
som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt
arbete exempelvis:
- Samarbete för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas
i skyddat boende
- Utveckling av kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för
barn och vuxna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och
förtryck eller kartläggningar av antalet barn och unga som saknas i
skolan och som misstänks ha utsatts för hedersrelaterade brott
utomlands.
- Samarbete för att stärka samverkan mellan socialtjänstens arbete och
hälso- och sjukvårdens pä lokal nivä.

För Kalix kommun innebär statsbidraget 171 311 kr enligt
fördelningsnyckeln.

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast dem 31 mars
åter efter lämna en redovisning om hur medlen har använts.

Jämställdhetsanalys
Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Många barn upplever
vald i sin familj.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-05
Socialstyrelsen - Våld i nära relationer SOFS 2014:4
https://www. socialstyrelsen. se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-7.pdf

Protokollsutdrag skickas till
Socialstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp

sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29(38)

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§59 Dnr 2020-00144 70

Ansökan om statsbidrag från länsstyrelsen Norrbotten
till verksamhet för asylsökande m. fl.

Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar att inte ansöka om bidrag för att samordna och
koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande från
länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att samordna och koordinera
arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Bidraget får lämnas till
avgiftsfri verksamhet för, eller till förmän för, personer över 18 är.
Bidraget kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med
uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till
personer under 18 är. Socialförvaltningen gör bedömningen att de inte
kan ta ansvar för att vara organisatör för verksamheten.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har uppdrag frän regeringen att samordna och koordinera
arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Med tidiga insatser avses
insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande
eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets
anläggningsboenden i väntan pä kommunplacering. I gruppen
asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som
bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda
etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då
asylansökan prövas, mer meningsfull.

Bidraget far lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmän för,
personer över 18 är. Bidraget kan inte beviljas för verksamhet riktad till
personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt
riktad till personer under 18 år.

Inriktning pä insatserna: Verksamheter som beviljas medel ska syfta till
att främja:
- Kunskaper i svenska språket
- Kunskaper om det svenska samhället och den svenska
arbetsmarknaden eller hälsa
- Får inte lämna för praktikverksamhet

Länsstyrelsen kan bevilja statsbidraget till verksamhet för asylsökande.

Motivering
Insatserna avser inte kvotflyktingar som är socialförvaltningens
huvudansvar. De asylsökande som detta avser är hela kommunens

ansvar. Inriktning pä insatserna avser främst skolans verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Socialförvaltningen gör bedömningen att de inte kan ta ansvar för att
vara organisatör för verksamheten.

Jämställd hetsanalys
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sa mmanträdesdatu m

2020-04-29

KALLV KOMMUN

Socialnämnden

§ 60 Dnr 2020-00142 70

Information gällande utredning och planering av
utredningsuppdrag 2020 med anledningen av
förvaltningens ansträngda läge

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen om att nu liggande
utredningsuppdrag inte kan genomföras och färdigställas under våren
2020 på grund av rådande belastning på förvaltningen med anledning av
Corona-situationen.

Socialnämnden beslutar att:
. förvaltningschefen uppdras att pä arbetsutskottets sammanträde den
20 augusti återrapportera status på liggande utredningar samt ta fram
förslag på nya genomförandeplaner,
. arbetsutskottet uppdras att lämna förslag till beslut till socialnämndens
sammanträde den 22 september hur arbetet och utredningarna därefter
bör fortlöpa.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningen flera utredningsuppdrag under
2020 kopplat till bland annat budget i balans, jämställt försörjningsstöd
och framtidens särskilda boende. Samtliga utredningsuppdrag har haft
som syfte att ta fram förslag som ska effektivisera, utveckla,
kvalitetssäkra och förbättra olika områden inom socialförvaltningens för
medborgarna i Kalix kommun.

Den radande situationen med allmän spridning av Covid-19 medför att
förvaltningen står inför ett ansträngt läge där de resurser som krävs för
att bereda frågorna på ett fullgott sätt inte finns att tillgå. Dessutom
finns risk att rådande läget kommer att påverka flera av utredningarna i
stor utsträckning i och med att Covid-19 påverkar målgruppen för
socialförvaltningens verksamheter i stor utsträckning. En
återrapportering av rådande läge sker vid första sammanträdet efter
sommaren.

Jämställdhetsanalys
Ingen jämställdhets analys tas fram gällande informationen, men både
män och kvinnor påverkas i olika utsträckning av de beslut som
respektive utredningsuppdrag leder fram till.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Just Utdraasbestyrkande
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KALLX KOMMUN

Socialnämnden

§61 Dnr 2020-00132 70

Gynnande beslut till särskilt boende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen av gynnande beslut till särskilt
boende,

Sammanfattning av ärendet
Gynnade beslut Särskilt boende SoL:
Mars 2020:12

Pä korttidsenheten vistas:
16 personer (20 platser finns)

Betalningsansvar/sanktionsavgifttill Regionen inget att rapportera.

Beslutsunderlag
Analys och uppföljning, 2020-04-08
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KAUX KOMMUN

Socialnämnden

§62 Dnr 2020-00148 70

Beslut om tillfällig vistelse från annan kommun

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att uppmärksamma Sveriges övriga kommuner
att personer med tillfällig vistelse i Kalix kommun, inte kommer att
kunna garanteras omsorgs- eller
hemsjukvårdsinsatser i Kalix Kommun under Coronavirusets aktiva fas.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen vill uppmärksamma den uppmaning som
Folkhälsomyndigheten gett om att dämpa risken för smittspridning
genom att undvika icke nödvändiga resor. På grund av Covid-19
pandemin råder stor smittrisk och personalbrist inom vård och omsorg
inom Kalix kommun, vilket innebär att kunder med tillfälliga vistelser i
exempelvis fritidshus inom kommunen inte kommer att kunna
garanteras omsorgs- eller hemsjukvårdsinsatser från socialtjänsten i
Kalix. Socialförvaltningen måste prioritera att nyttja de personalresurser
som finns till de personer som har behov av insatser och är folkbokförda
i Kalix Kommun. Socialförvaltningens bedömning är att det inte kommer
att finnas tillräckligt med omsorgspersonal för att ge insatser till tillfälliga
besökare i Kalix kommun.

Socialförvaltningen i Kalix vädjar om att dessa begräsningar respekteras.

Jämställdhetsanalys
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-16

Protokollsutdrag skickas till
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
Samtliga Sveriges kommuner
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammantradesdatum
2020-04-29

KALIX KOMMUN

Socialnämnden

§ 63 Dnr 2020-00116 70

Uppföljning och eventuell omprövning - Besöksförbud
särskilt boende Kalix Kommun - Covid-19

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutsrätt;

- Förlänga besöksförbud på Kalix Kommuns särskilda boenden, som går i
linje med regeringens beslut den l april om ett besöksförbud pä landets
samtliga äldreboenden, för att minimera risken för smitta av Covid-19
bland de boende som tillhör den riskgrupp som kan drabbas av svär
infektion vid smitta, med undantag för äldre som är i livets slutskede
eller har andra särskilda behov.

- Uppdra ordförande och förvaltningschef att löpande följa upp och
ompröva behovet av beslutet.

- När det inte längre föreligger behov uppdras ordförande att upphäva
beslutet och återrapportera detta som ett meddelande till därefter
nästkommande socialnämnd.

- Vice ordförande ersätter ordförande i uppdraget om behov av det
uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Äldre människor, och personer med underliggande sjukdomar, har större
risk att bli svårt sjuka vid en smitta av Covid-19. Som en ren
försiktighetsåtgärd minimera risken för smittspridning till våra äldre
och/eller sköra personer är det av yttersta vikt förlänga det besöksförbud
som infördes pä samtliga särskilda boenden i Kalix Kommun 29 mars
2020, och som går i linje med det beslut som regeringen införde den l
april 2020, då vi i dagsläget inte ser några tecken på avtagande
smittspridning av Covid-19 i Norrbotten. Det innebär att inga besök på
äldreboenden får göras av utomstående eller anhöriga, med undantag
för äldre som är i livets slutskede eller har andra särskilda behov.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av det radande läget med allmän spridning av Covid-19
och som åtgärd för att minimera risken för smittspridning bland våra
äldre och/eller sköra personer som tillhör den riskgrupp som kan drabbas
av svär infektion vid smitta, tillsammans med regeringens införande av
besöksförbud till särskilt boende, ser vi att det besöksförbud som
infördes i Kalix kommun ska förlängas för att skydda våra sårbara
medborgare i riskgrupp. Besöksförbudet gäller alla som inte är personal
pä särskilt boende, förutom annan personal som ska utföra akuta
åtgärder som exempelvis sjukvård. I särskilda fall kan undantag göras,
exempelvis vid palliativ vård. Dessa undantag ska godkännas av
enhetschef.

Juste rrdes sign Utdragsbestyrkande
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KALVS. KOMMUN

Socialnämnden

Våra särskilda boenden kommer med hjälp av digitala lösningar att göra
allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och vara
boende.

Jämställdhetsanalys
Ur ett jämställt perspektiv har beslutet ingen att göra med kön utan har
som syfte att minimera risken för smittspridning bland riskgruppen äldre
på våra särskilda boenden. Baserat på tillgänglig statistik den 20 april
2020 är dock de flesta som intensiv värdas män och fler män än kvinnor
har avlidit i sjukdomen Covid-19.

Antal sjukdomsfall 14 777 (Norrbotten 196)
Kvinnor 7807
Män 6970

Intensivvärdade 1133 (Norrbotten 44)
Kvinnor 292
Män 841

Avlidna 1580 (Norrbotten 17)
Kvinnor 686
Män 894

Underlag
Folkhälsomyndigheten - rekommendationer
https://www. folkhalsomyndigheten. se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndigheten - antal fall av Covid-19 i Sverige
https://experience. arcgis. com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f8745
7ed9aa

Region Norrbotten - aktuellt läge i Norrbotten
https://www. norrbotten. se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-
Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/

Regeringskansliet - Nationellt besöksförbud pä äldreboenden
https://www. regeringen. se/pressmeddelanden/2020/03/nationellt-
besoksforbud-pa-aldreboenden/

Beslutsunderlag
Tja nsteskri velse, 2020-04-21

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Socialnämnden

§64 Dnr 2020-00121 70

Uppföljning och eventuell omprövning - Låsta
entrédörrar särskilt boende - Covid-19

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att;

- Fortsatt hålla entrédörrar till särskilt boende låsta för att förhindra
smittspridning av Covid-19.

- Socialnämnden uppdrar ordförande och förvaltningschef att löpande
följa upp och ompröva behovet av beslutet.

- När det inte längre föreligger behov uppdras ordförande att upphäva
beslutet och återrapportera detta som ett meddelande till därefter
nästkommande socialnämnd.

- Vice ordförande ersätter ordförande
uppstår.

uppdraget om behov av det

Sammanfattning av ärendet
Äldre människor, och personer med underliggande sjukdomar, har större
risk att bli svårt sjuka vid en smitta av Covid-19. En försiktighetsåtgärd
för att minimera risken för smittspridning och säkerställa att anhöriga,
eller obehöriga, inte tar sig in till våra äldre och/eller sköra personer på
våra särskilda boenden i Kalix Kommun utan att ha följt uppställda
rutiner för basal hygien samt för att ge personal möjlighet att avvisa
besökare som uppvisar symptom på Covid-19.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av det rådande läget med allmän spridning av Covid-19
och som åtgärd för att minimera risken för smittspridning bland våra
äldre pch/eller sköra personer som tillhör den riskgrupp som kan drabbas
av svär infektion vid smitta, tillsammans med det besöksförbud som
infördes pä samtliga särskilda boenden i Kalix Kommun 29 mars 2020,
och som går i linje med det beslut som regeringen införde den l april
2020, då vi i dagsläget inte ser några tecken på avtagande
smittspridning av Covid-19 i Norrbotten, behöver en förlängning av
beslut om att låsa entrédörrar till våra särskilda boenden tas. Detta för
att personalen, i de fall besök tillåts, kan säkerställa om besökaren följt
de basala hygienrutinerna eller avvisa besökare som uppvisar symptom
på Covid-19. Flera av våra boenden är inte optimalt byggda då besökare
i vissa fall behöver passera flera avdelningar och allmänna utrymmen
innan de kommer till brukarens lägenhet, vilket ökar risken för
smittspridning avsevärt.

Jämställdhetsanalys

Just d s sign Utdragsbestyrkande
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KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Ur ett jämställt perspektiv har beslutet ingen att göra med kön utan har
som syfte att minimera risken för smittspridning bland riskgruppen äldre
på våra särskilda boenden. Baserat på tillgänglig statistik den 20 april
2020 är dock de flesta som intensiv värdas män och fler män än kvinnor
har avlidit i sjukdomen Covid-19.

Antal sjukdomsfall 14 777 (Norrbotten 196)
Kvinnor 7807
Män 6970

Intensivvärdade 1133 (Norrbotten 44)
Kvinnor 292
Män 841

Avlidna 1580 (Norrbotten 17)
Kvinnor 686
Män 894

Underlag
Folkhälsomyndigheten - rekommendationer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndigheten - antal fall av Covid-19 i Sverige
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f8745
7ed9aa

Region Norrbotten - aktuellt läge i Norrbotten
https://www.norrbotten. se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-
Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/

Basal hygienreglerna - Handhygien
https://www. folkhalsomyndigheten. se/smittskydd-
beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/
https://www. folkhalsomyndigheten. se/rena-hander-raddar-liv/

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-21

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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KALLX KOMMUN

Socialnämnden

§65

Information från förvaltningschef och
nämndsordförande

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av lämnade informationer.

Sammanfattning av ärendet
l. Kvinnojoursorganisationerna om Coronakrisen och socialtjänsten

2. Migrationsverkets protokoll 2020-04-07 om att tillsvidare skjuta upp
överföringar av kvotflyktingar med anledning av coronavirusets spridning

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020-03-24
Avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av Covid-19-
utbrottet under 2020

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020-03-31 Ny
föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig
verksamhet

5. Folkhälsomyndighetens information om Skydd mot smitta inom vård
och omsorg

6. Statens institutionsstyrelse (SiS) 2020-03-16 Plan för beredskap, kris
och kontinuitet med anledning av covid-19

7. Svensk författningssamling SFS 2020:163 den 30 mars 2020
Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för
äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

8. Folkhälsomyndigheten 2020-04-02 Rekommendationer för hantering
av avliden med bekräftad covid-19

Juste
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COVID-19
coronavirus disease 2019

KdUXlSOMMUN

Norrbotten Info smittskyddsläkare 28/4
Totalt antal fall 240.

Totalt 27 intensivvärdats. Just nu 14.

På sjukhus 37.

33 dödsfall varav 22 av dessa är över 80 år

24 av 33 från Sabo

4 av länets Sabo extra drabbade ej Kalix vi har än inget konstaterat fall på
Sabo

KALCC KOMMUN
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KMJX KOMMUN

Krisledningsnämnd
Den 25 mars: Tommy Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, tillika
Krisledningsnämndens ordförande, har fattat beslut om att aktivera
Kalix kommuns krisledningsnämnd som en förberedande åtgärd för
att kunna fatta övergripande, snabba beslut. Det kan till exempel
handla om beslut som rör flera nämnder eller att flytta medel mellan
nämnder, för att klara uppkomna situationer.

Krisledningsnämnden utgörs av Kommunstyrelsen.

KaUXKOBIMUN
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Beslut
Besöksförbud Sabo samt LSS

- Inflyttningstopp
- JUC daglig sysselsättning
- Växel värd

- Låsta dörrar
- Ej garantera omvårdnad och hemsjukvård för tillfällig vistesle från

annan kommun

- Dagverksamhet för äldre
- Feriejobb i Sabo

KAUX KOMMUN

Socialförvaltningen uppdatering
- Krisledningsmöte måndag onsdag fredag 09:30-12
- Möte med länsstyrelsen varje vecka

- Möten med Regionen varje vecka
Möte med MAS i länet

- Möte med smittskyddsläkaren varje vecka

- 10 övergripande arbetsgrupper
Media

KALEE KOMMUN
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Socialförvaltningen uppdatering
Värdhygien

Skyddsutrustning

Semesterplanering

Skyddstopp

Extra tjänst trygghetslarm

Provtagning än ej klart riggar för detta
Kohortvärd

Svar vid frågor Covid

KALDE KOMMUN

Socialförvaltningen uppdatering
Privata assistensamordnare

Privat hemtjänst

Dagliga sysselsättning gruppaktiviteter
Tvätten rutiner

Avfall rutiner

Stöd vid smitta vad säger vi

Stöd vid dödsfall vad säger vi

Provtagning av finska medborgera ( pendlare)
Delegeringar kan behövas justeras

KAUX KOMMUN
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Socialförvaltningen uppdatering
Bemanning och sjukfrånvaro

Uppstart av Sjöbovillan
Informationsflöde vid smitta och misstanke om smitta.

MBL 19 smat11

Ec träffar

Träff skyddsombuden ( 50 tal)

Träff nattpatrullen
Möte Tele 24

Introduktion av FoK personal ca 18 stycken 2 gånger.

KAUX KOMMUN

Sjukfrånvaro följs nogsamt
vecka 11 vecka 12 vecka 13 vecka 14 vecka 15 vecka 16 vecka 17 vecka 18 vecka 19 vecka 20

Kommun 6, 4 6, 8 7 7, 3 7, 5 7, 5 7,6

soc 7,1 7,6 7,9 8,2 8,6 8,6 8,7

KAUX KOMMUN


