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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 

 

 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, tisdagen den 19 januari 2021 kl 14:00-16:20.  

Beslutande Ledamöter 

Katarina Burman (V), ordförande 
Bertil Sundqvist, (S) ersätter Adam Dahlberg (S), vice ordförande 

Ritva Persson (S) 
Anette Wernersson (S) 

Vappu Vuokila-Pönkkö (S) 
Lena Lindman Sjöberg (S) ersätter Lennarth Nyman (S) via TEAMS 

Maria Nilsson (MP) via TEAMS 
Irma Spårman (M) t om § 7 kl. 15:00 

Lotten Olofsson-Lundegren (S) ersätter Irma Spårman (M) från § 7 kl. 15:00 
Linus Häggström (M) 

Jesper Granér, (S) ersätter Kurt-Åke Andersson  (C) 
Bertil Blomdahl (S) ersätter Marianne Sundvall (L) 

 
 Ersättare 

Lotten Olofsson Lundegren (S) 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef, § 6-11 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs 

Marianne Strömbäck, områdeschef 
Anna Drugge, områdeschef 

Malin Drugge, kvalitetsutvecklare via TEAMS 
 

Ajournering Kl. 14:58-15:10, Kl. 15:22-15:25, Kl. 15:35-15:45 

Justerare Jesper Granér, (S) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2021-01-26 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 

 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Jesper Granér  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-26 Datum då anslaget tas ned 2021-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Ann-Kristin Andersson  
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§ 1 Dnr 3999  

Upprop 

Socialnämndens beslut 

Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 2 Dnr 4000  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utse Jesper Granér (S) att jämte ordförande 
justera protokollet.  
 
 
      
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 4001  

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa ärendelista för dagens 
sammanträde.  
 
Socialnämnden beslutar under sammanträdet att lägga till ett ärende 
som blir punkt 10: 
- Arbetsmiljöutredning i särskilda boenden och hemtjänst (SoL och LSS). 
  
Information från förvaltningschef och nämndsordförande flyttas till att bli 
punkt 11.  
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§ 4 Dnr 3978  

Meddelanden och delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23 § 186 Övergripande mål 
för Kalix kommun 
 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23 § 187 Budget 2021 – 
ekonomiskt plan 2022-2023, skattesats 2021, utgiftstak 2021 inklusive 
vision och övergripande mål  
 
3. Budget 2021 – Ekonomisk plan 2022-2023  
 
4. Samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Kalix 
kommun ”Stöd till ett gott liv genom reflekterande praktik: Personalens 
betydelse i kommunal äldreomsorg”, 2020-09-01—2021-06-30.       
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§ 5 Dnr 3979  

Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden 2020-11-01--2020-11-30.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut Funktionshinder PASFB LSS 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut IFO Barn och unga 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut IFO Faderskap 
Delegationsbeslut IFO Ekonomi 
Delegationsbeslut Äldreomsorg 
Delegationsbeslut Funktionshinder SoL     
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§ 6 Dnr 2021-00004 04 

Månadsrapport november 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av och beslutar godkänna månadsrapport  
januari-november 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens helårsprognos per november pekar på ett något 
lägre underskott, ca 6,4 mkr mot helårsbudget, det är en förbättring 
med 0,6 mkr jämfört med de 7 mkr som tidigare aviserats. 
 
Förvaltningen fortsätter arbeta med de åtgärder för budget i balans som 
nödgades parkera under våren 2020 när verksamheten intensivt 
fokuserade på förberedelser av åtgärder för att hindra att Corona-viruset 
sprider sig snabbt och brett. Arbetet med åtgärder i balans följer den 
plan som redovisades i socialnämnd.  
 
Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-14 
Månadsrapport, november 2020 
 

Protokollsutdrag skickas till  
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 7 Dnr 2021-00035 70 

Information om IVO-ärende Rönngården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen och informationen om  
IVO-ärende Rönngården samt begär återrapportering i ärendet  
var tredje månad.  
 
Socialnämnden beslutar att lägga till ett nytt ärende till dagens 
sammanträde, p 10: 
- Arbetsmiljöutredning i särskilda boenden och hemtjänst (SoL och LSS)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) beslut 2020-12-09, dnr 3.5.1-19924/2020-8 avseende 
tillsyn av omsorg och vård gällande tvångs- och begränsningsåtgärder 
vid det särskilda boendet Rönngården i Kalix kommun. IVO avslutar 
ärendet men påtalar följande brister:  
- Tvångsåtgärder har förekommit vid omvårdnadssituationer.  

- Bristande avvikelsehantering gällande vilka åtgärder som vidtas och 
hur uppföljning av dessa sker.  
IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 
bristerna men kan komma att följa upp beslutet.  
  
Socialnämnden har haft informationsmöte den 15 januari 2020 där 
förvaltningens ledning redovisat handlingsplan med vidtagna och 

pågående åtgärder.  
 
Förslag under sammanträdet:  
Bertil Sundqvist (S) begär ajournering av sammanträdet. 
  
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 14:58-15:10 
 
Katarina Burman, ordförande föreslår socialnämnden att lägga till ett 
ärende till dagens sammanträde som blir punkt 10: 
- Arbetsmiljöutredning i särskilda boenden och hemtjänst (SoL och LSS) 
 
Ajournering: Kl. 15:22-15:25.  
 
Förslag under sammanträdet 
Katarina Burman (V) ordförande föreslår att socialnämnden beslutar att 

få återrapportering om IVO-ärende Rönngården var tredje månad.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020-12-11 
      
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 8 Dnr 2021-00030 70 

Vård- och omsorgsutredning i särskilda boenden och 

hemtjänst (SoL och LSS) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 
- Att anta handlingsplanen och ger förvaltningschefen i uppdrag att 
revidera och återrapportera löpande. 
 
- Uppdra förvaltningschefen att i samråd med ordförande anlita en 

extern oberoende utredare/sakkunnig för att utreda vården och 
omvårdnaden vid våra särskilda boenden för äldre och yngre, samt 
hemtjänsten för de olika målgrupperna (SoL och LSS). Uppdraget består 
i att undersöka hur vi arbetar med komplexa ärenden och 
kvalitetsförbättrande åtgärder samt utveckling av omvårdnaden på 
enhetsnivå. 
 
- Återrapportera utredningen till socialnämnden senast i maj 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2020 kom en anmälan in vad gäller en 
omvårdnadssituation. En handlingsplan togs fram och åtgärder har 
vidtagits vid den enhet där omvårdnadsbristen förekom när situationen 
uppdagades. Därefter gjordes i april en anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) som ledde till att IVO genomförde en 
egeninitierad tillsyn av omsorg och vård gällande tvångs- och 
begränsningsåtgärder vid det särskilda boendet Rönngården i Kalix 
kommun. IVO avslutar ärendet men påtalar brister som socialnämnden 
ska arbeta vidare med. 
 
Beskrivning av ärendet 
Under våren 2020 framkom brister i en omvårdnadssituation där en 

misstänkt tvångsåtgärd ska ha förekommit. Då tvångsåtgärder inte är 
något som socialförvaltningen ska använda så gjordes en analys av 
enhetschef och områdeschef,  en handlingsplan med åtgärder 
upprättades och effektuerades i det skede som anmälan kom in. 
Åtgärder enligt handlingsplanen har vidtagits.   
 
IVO gjorde sedan en egeninitierad tillsyn och därefter kom ett beslut 
20201211 där följande brister påtalades. 

 
- Tvångsåtgärder har förekommit vid omvårdnadssituationer samt 
bristande avvikelsehantering gällande vilka åtgärder som vidtas och hur 
uppföljning av dessa sker. 
 
Att tvång har förekommit i socialförvaltningens äldreomsorg är inte 
acceptabelt. Socialnämndens ledning har sett allvarligt på kritiken och 
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begärt att förvaltningen ska lämna förslag till beslut om att utöver IVO-
beslutet utreda denna fråga vidare över våra enheter för att säkerställa 
att liknande fall inte förekommer.   
 
Därför föreslås en övergripande utredning på kommunens samtliga 

särskilda boenden och inom hemtjänsten vad avser vården och 
omvårdnaden och hur varje enhet arbetar med komplexa ärenden, 
kvalitetsförbättrande åtgärder och omvårdnadsutveckling genomföras. 
 
Förslag under sammanträdet:  
Lena Lindman-Sjöberg (S) föreslår att till beslutstexten stycke 2 lägga till 
ordet ”extern oberoende utredare/sakkunnig för att utreda vården …” 
Tillägg markerad med fetstil.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 9 Dnr 2021-00031 70 

Information om ordförandebeslut - Hemställan om 

tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga särskilda 

boenden för äldre i Kalix kommun 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner ordförandebeslut 2021-01-13 
om hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga särskilda 
boenden för äldre i Kalix kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordförandebeslut har fattats 2021-01-13 rörande Hemställan till 
Folkhälsomyndigheten om tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga 
särskilda boenden för äldre i Kalix kommun. Hemställan med bilaga  
Epid rapport från Smittskydd Norrbotten är inskickad till Länsstyrelsen 
Norrbotten 2021-01-14. 
 
Länsstyrelsen samordnar processen kring hemställan, kallar till 
samverkan och dokumenterar men gör inga egna bedömningar eller 

fattar beslut. I samverkan medverkar berörda smittskydds- och 
vårdhygienenheter, aktuella MAS, kommunens socialchef eller 
motsvarande och regionens chefläkare eller av denne utsedd 
representant. 
 
Länsstyrelsen skickar hemställan till Folkhälsomyndigheten. 
  
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2021-01-13 
Hemställan till Folkhälsomyndigheten, 2021-01-11 
Epid rapport från Smittskydd Norrbotten 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 10 Dnr 2021-00037 70 

Arbetsmiljöutredning i särskilda boenden och 

hemtjänst (SoL och LSS) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar:   
 
- Att uppdra förvaltningschefen att i samråd med ordförande anlita en 
extern oberoende utredare/sakkunnig för att utreda arbetsmiljön vid 
våra särskilda boenden för äldre och yngre, samt hemtjänsten för de 
olika målgrupperna (SoL och LSS).  

 
- Att återrapportera utredningen till socialnämnden senast i maj 2021. 
 
Reservation: 
Linus Häggström, Moderaterna reserverar sig mot beslutet med 
motivering: 
Vi anser att arbetsmiljöverket gör den här typen av utredningar. Vi anser 
att kommunen inte skall bekosta en sån här utredning. Det finns en 

anmälan hos arbetsmiljöverket. Nämnden bör invänta arbetsmiljöverkets 
utredning och beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman (V) redogör för att socialnämnden ser brister i den 
psykosociala arbetsmiljön och ser behov av att utreda arbetsmiljön.   
 
Katarina Burman (V) föreslår socialnämnden att: 
 
- uppdra förvaltningschefen att i samråd med ordförande anlita en extern 
oberoende utredare/sakkunnig för att utreda arbetsmiljön vid våra 
särskilda boenden för äldre och yngre, samt hemtjänsten för de olika 
målgrupperna (SoL och LSS).  
 

- återrapportera utredningen till socialnämnden senast i maj 2021.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp      
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§ 11 Dnr 2021-00024 70 

Information från förvaltningschef och 

nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av de lämnade informationerna samt beslutar 
förtydliga angående frågan som uppkommit om användande av egen 
skyddsutrustning, att det är arbetsgivarens skyddsutrustning som ska 
användas. Om undantag ska göras ska läkarintyg styrka det.   
 
Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Andersson, socialchef informerar i aktuella ärenden. 
  
- Covid-19 information 
 
- Statistik – information från Smittskydd i Norrbotten 
 
- Statistik-smittade i särskilt boende 
 

- Vaccination - medarbetare och hemtjänst, anhöriga till boende i 
hemtjänst 
 
- Det pågår planeringsmöten med Regionen hur fördelning och hantering 
av vidare vaccinering sker. 
 
- Uppföljningsmöten pågår varje dag. Eventuell skiftgång för 
enhetschefer/ledning diskuteras för att avlasta varandra. 
  
- Det är en hög belastning i nuläget vilket medför att det blir ansträngt 
för alla. Bereder för närvarande ärenden för socialnämnden i februari.  
Ordförande är helt förstående, inklusive nämnden, hur läget är för alla 
just nu. Vi får flytta fram det som absolut inte är nödvändigt. 
 

- Viss personal vill ha med egen skyddsutrustning att använda i arbetet,  
i stället för att använda arbetsgivarens utrustning. Arbetsgivaren ser 
över det. 
 
 
 
 
 

      
 
 


