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§ 116 Dnr 4884  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 117 Dnr 4885  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Anette Wernersson (S) att jämte ordförande 
justera protokollet.  
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§ 118 Dnr 4886  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde.  
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§ 119 Dnr 2021-00140  

Meddelanden och delgivningar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26 § 86 att bevilja Tallkronan 
kommunal medfinansiering för boende för äldre av typ trygghetsboende 
under perioden 1 mars 2021-31 december 2021 med 250 000 kronor.   
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§ 120 Dnr 2021-00141  

Redovisning av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisning av delegationsbeslut för perioden 
2021-04-01--2021-04-30.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut - Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut - Faderskap familjerätt 
Delegationsbeslut - Flykting 
Delegationsbeslut - FN SoL 
Delegationsbeslut - IFO Barn 
Delegationsbeslut - IFO Vuxen 
Delegationsbeslut - LSS PASFB 
Delegationsbeslut - ÄO     
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§ 121 Dnr 2021-00050 70 

Helårsprognos 2021 för socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner helårsprognosen 2021. 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med budget i 
balans.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar den ekonomiska prognosen per 30 april 2021.  
 
Helårsprognos (tkr)  Helårsbudget  Helårsprognos  Avvikelse  
Politiker kostnader                                 957                                 957                                    0  
Gemensamma funktioner                            37 040                            37 026                                  14  
Hälso- & 
sjukvårdsenheten  

                          30 658                            30 658                                    0  

Äldreomsorgen                          235 539                          243 990                             -8 451  
Äldreomsorgssatsning 
Stb 9,1 mkr  

                                  0                             -9 100                              9 100  

Individ- och 
familjeomsorgen  

                          70 671                            77 671                             -7 000  

Stöd & Omsorg                            77 511                            76 180                              1 331  
Totalt:                          452 376                          457 382                             -5 006  
 
1.1.1 Kommentarer till helårsprognos  
Socialförvaltningens helårsprognos för 2021 pekar på ett befarat 
underskott om ca 5 mkr. 
  
Placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen pekar på ett 
underskott om 5 mkr och försörjningsstödet befaras överstiga budget 
med 3 mkr. Vi bedömer att arbetsmarknadsenheten lämnar ett 
budgetöverskott om 1 mkr och att integrationens område har budget i 
balans. Vi har ett mycket ansträngt läge med bemanningen inom IFO och 
då framförallt inom barn och unga. Mer än hälften kommer inte att jobba 
från i höst så nyrekryteringar behöver göras. Av erfarenhet är det svårt 
att rekrytera socionomer till den gruppen så förvaltningen känner en oror 
avseende behovet av konsulter vilket kan vara mycket kostnadsdrivande. 
I liggande prognos finns inte denna risk beaktad, men kan göra att 
kommande prognoser ändras. 
  
Pandemin har efter årsskiftet haft en fortsatt stor påverkan på 
verksamheten, bl.a. höga kostnader för sjukfrånvaro. Vi vet att statlig 
kompensation utbetalas av Försäkringskassan fram till juni, därefter finns 
för närvarande inget beslut taget av regeringen.  
 
Positivt är att vi nu haft möjlighet att återsöka Covid-kostnader för 
december 2020, motsvarande 1,3 mkr samt erhållit de resterande ca 9% 
av merkostnaderna under 2020, ca 0,5 mkr, som tidigare innehölls av 
Socialstyrelsen. I budget finns även nämndens reserv, 1,2 mkr, att 
kompensera för oförutsedda kostnader. Dessa medel täcker delvis för de 
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merkostnader som finns i verksamheterna föranledda av pandemin, bl.a. 
uppgår inköp av skyddsmaterial till 3 mkr i prognosen. Inom 
enhetschefsledet är det mycket övertid som genererats, ca 0,3 mkr, 
också det en merkostnad till följd av det ansträngda läget i början av 
året, liksom behovet av en extra MAS – medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, ca 0,2 mkr. Priset på skyddsmateriel har ökat, vilket även 
det påverkat nivån av kostnaderna. I regeringens vårbudget finns inga 
utfästelser om ytterligare statsbidrag vad avser pandemin.  
 
Vi räknar med att, liksom föregående år, de medel som finns avsatta i 
budgeten i form av kompetensmedel inte kommer att förbrukas i sin 
helhet. Delar av de utbildningar som genomförs finansieras inom 
Äldreomsorgslyftet av statliga medel. Vidare har kommunstyrelsen under 
2021 beviljat förvaltningen delfinansiering av trygghetsvärdinna på 
Tallkronan, vilket ger ett överskott om 0,3 mkr.  
 
Äldreomsorgens siffror pekar på ett stort underskott, 8,5 mkr, och är 
påverkade av att det i början av året, förutom den högre sjukfrånvaro, 
varit nödvändigt med en förstärkt bemanning för att kunna bedriva 
kohort-vård inom de enheter som drabbats av Covid-19. De särskilda 
boendena inklusive korttidsenheten bidrar till prognosens befarade 
underskott med ca 3 mkr. Hemtjänsten är påverkad av att allt fler 
brukare behöver större insatser, vilket delvis kan vara relaterat till 
pandemin. Antal hushåll ligger relativt stabilt, men det som ökar är den 
genomsnittliga tiden per hushåll. Prognosen är beräknad till ett 
underskott om ca 6 mkr om nuvarande nivå på kostnadsläget fortsätter. 
Färdtjänsten är beräknad att lämna ett överskott om ca 0,4 mkr, vilket är 
en effekt av att färre reser på grund av restriktionerna. I regeringens 
budgetproposition för 2021, antagen av riksdagen i december 2020, finns 
den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor är fördelat till 
kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. Kalix kommuns andel av dessa miljarder är för 2021 9,1 
mkr. Dessa pengar föreslås täcka det prognostiserade underskottet i 
äldreomsorgen och med stöd av den satsningen kan äldreomsorgens 
budget fortfarande hållas i balans och merkostnaderna på grund av 
Covid-19 täckas. Nämndens målsättning är att dessa medel nyttjas till 
utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen i slutet av 2021 beroende av hur 
prognosen utvecklas. 
  
Stöd och omsorg om funktionshindrade personer pekar på ett överskott 
om 1,3 mkr. Den dagliga sysselsättningen har haft ett lägre 
bemanningsbehov i början av året, vilket gett lägre kostnader, men vi ser 
att intäktssidan är påverkad, vilket gör att överskottet beräknas försiktigt 
till ca 500 tkr. De särskilda boende och även stöd- och omsorgsgruppen 
beräknas ge överskott om va 0,8 mkr. 
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1.1.2 Åtgärder för en budget i balans  
Förvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder, men grundat på den 
pandemi som pågått och pågår har arbetet inte kunnat prioriteras fullt ut. 
  
- Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och planering 
utifrån behov och budget.  
- Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem.  
- Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.  
- Vid placeringar ska fokus ligga på barn.  
- Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt detaljerad analys av 
orsaker till kostnadsökningen. Jämförelse riktlinjer med andra kommuner.  
- 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 föräldraförmågan.  
- Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per 
individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska 
framförallt korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det 
ordinära boendet av den verksamheten som har den högsta 
sjukfrånvaron. Fortlöpande analys av vårdtyngden, dagplaneringen och 
omfördelning av personal, innan vikarie aktuellt ex. vid sjukfrånvaro.  
- Utveckla processen och säkerställa 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 på särskilda boenden.  
- Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall 
mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner.  
 
1.1.3 Faktorer som kan komma att påverka prognosen  
- Corona-krisens utveckling har en stark påverkan och är avgörande för 
om prognosen kommer att hålla. Priset på t.ex. skyddsmaterial har ökat 
kraftigt.  
- Nivå på sjukfrånvaron - berörs också av pandemin och de restriktioner 
som är utfärdade.  
- Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat 
omvårdnadsbehov, vilket direkt påverkar flera områden inte minst 
resursbehovet inom ordinära boendet samt kan även medföra högre för 
betalningsansvar till regionen.  
- Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även många i 
hemmet som måste prioriteras p.g.a. att hemsituationen inte fungerar 
längre.  
- Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver 
primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade 
kostnader både när det gäller personal och material.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

- Försörjningsstödets utveckling.  
- Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder.  
- 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.  
- Eventuella saneringsbehov av lägenheter inom IFOs verksamhet och 
integrationen  
- Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 
assistansersättningen.  
- Bemanningsläget inom Individ- och familjeomsorgen är kritiskt och 
bemanningsföretag kommer att bli nödvändigt att anlita.  
- Bemanningsläget vad avser sjuksköterskor till hälso- och 
sjukvårdsenheten.  
- Effekten av nya boendeformen för äldre.  
- Effekten av digitaliseringsprojektet.  
 
1.1.4 Investeringsprognos  
 
(tkr) Årsbudget  Helårsprognos  Avvikelse 

årsprognos  
Utfall per 21-04-30  

Riktade medel  
Arbetskläder                   100                   100                       0                     11  
Projektering nytt 
särskilt boende  

                 100                   100                       0                       0  

Delsumma riktade 
medel:  

                 200                   200                       0                     11  

Ram  
Investeringsram                3 550                3 550                       0                   136  
Medicinskåp särskilt 
boende  

                 800                   800                       0                       0  

Digitalt låssystem 
ordinärt boende  

                 800                   800                       0                       0  

Delsumma ram:                5 150                5 150                       0                   136  
Summa 
investeringsprojekt  

 
             5 350  

 
              5 350  

 
                     0  

 
                 147  

 
Jämställdhetsanalys 
Effektiviseringar som innebär nerdragningar och som har en negativ 
effekt för medarbetare påverkar både män och kvinnor på samma sätt. 
Inom socialförvaltningens område arbetar till största delen kvinnor varpå 
antalet kvinnor som drabbas är fler. Jämställdhetsanalysen är uppbyggd 
så att den arbetar under varje rubrik med olika aspekter som är indelade 
i jämställd arbetsmiljö, jämställdhet knutet till rekryteringar och 
kompetensförsörjning samt rubriken medborgare. Tyngdpunkten i 
jämställdhetsanalysen ligger på medarbetare inom socialnämndens 
område då det har både direkt och indirekt påverkan på medborgare. 
 
Jämställdhet och arbetsmiljö 
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Sveriges arbetsmarknad är fortfarande könssegregerad. Vård-och 
omsorgsyrken är kvinnodominerade yrken och det lyfts fram att generellt 
har dessa yrken sämre villkor än mansdominerade. Det som framgår är 
att kvinnodominerad yrken har i högre utsträckning sämre arbetsvillkor, 
mindre resurser, lägre egenkontroll och större tidspress. 
Arbetsmiljöverket anger att det kan finnas variationer när det kommer 
arbetsvillkoren mellan kvinnor och män. Det kan exempelvis vara 
skillnader på vilka krav som ställs, det kan vara fysiska, kognitiva, och 
emotionella. Delade turer förekommer främst i offentlig sektor 
(Arbetsmiljöverket, 2016). En av socialförvaltningens åtgärder är att se 
över scheman och fortsatt fördjupat arbete med att minska 
sjukfrånvaron. Ett fördjupat arbete kring schemaläggningen behöver inte 
vara negativt utan kan vara positivt om arbetstiderna blir mer 
hälsosamma för medarbetare ska även öka tillgängligheten för våra 
brukare, patienter och klienter. Det finns vetenskaplig forskning och 
evidens kring hur arbetstider och scheman kan påverka negativt men 
även hur scheman kan läggas mer hälsosamt (Eijde, 2018). Genom att 
beakta både möjliga effektiviseringar och samtidigt utgå från att skapa 
hälsosammare scheman kan det leda till möjliga besparingar utan negativ 
påverkan. 
 
När det kommer till en eventuell sänkning av personaltätheten inom 
särskilt boende för äldre arbetar ca 85 procent kvinnor. En sänkning av 
tätheten kan därmed få större påverkan för fler kvinnor än män. 
 
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 Umegård, 2017). 
 
Jämställdhet knutet till rekryteringar och kompetensförsörjning 
Socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats och 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, inte endast inom 
socialförvaltningens områden. Rekryteringen av personal inom vård-och 
omsorg samt socialtjänsten är en av de största utmaningarna för hela 
landet. 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 
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av tio kommuner i Sverige har svårt 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). 
 
När det kommer till undersköterskor är rekryteringssvårigheterna stora 
men här handlar det också om de stora volymerna av medarbetare som 
behöver rekryteras. Antalet tillgängliga personer möter inte i närheten 
behovet av medarbetare vilket är generellt lika för hela landet. 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. Ytterligare 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). Ett fortsatt aktivt och 
fördjupat arbete kring sjukskrivningar leder till förbättrad arbetsmiljö och 
därmed även till att underlätta rekryteringar. 
 
När det kommer till socionomer finns det ytterligare en faktor kring 
rekryteringar. Socionomer har en bred arbetsmarknad där de kan välja 
att många andra tjänster än socialsekreterare. Förutom att arbeta som 
konsulter kan de exempelvis arbeta enhetschefer och skolkuratorer. 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 
varpå 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 och 
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 då främst inom barn-och 
unga. Det finns även andra yrkesgrupper som är svåra att rekrytera inom 
förvaltningens verksamheter. 
 
Socionomer anger som anledningar till varför de väljer att arbeta som 
konsult och det är att utöver högre lön finns det större möjligheter att 
styra arbetsplats och arbetsuppgifter. IFO har stora rekryteringsproblem 
när det kommer till socialsekreterare och det är som framgår ett mycket 
stort problem i länet inte endast Kalix kommun (Berg and Ejdemo, 2018). 
Totalt stopp av inhyrd personal påverkar arbetsmiljön men kan även leda 
till negativ påverkan för brukare, klienter och patienter. 
När det kommer till finansieringen av heltidsatsningen har behovet 
uppskattats till 6,9 mkr. Tidigare har 4,3 mkr/år har finansierats genom 
statliga stimulansmedel vilket inte kommer tillskjutas framöver. 
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Socialnämnden behöver hitta annan finansiering av heltidssatsningen då 
det blir svårt att behålla samma bemanningstäthet utan finansiering. 
Män och kvinnor kommer att påverkas direkt av en eventuell sänkt 
bemanningstäthet, men antalet kvinnor som arbetar inom Säbo är fler 
varpå det går att dra slutsatsen att det blir fler kvinnor än män som 
påverkas. Som tidigare nämnt kan detta att leda till än försämrade 
möjligheter att rekrytera personal. Konsekvenser relaterade till 
heltidssatsningen behöver en djupare analys vilket även inkluderar 
jämställdhetsanalys. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Helårsprognos 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 122 Dnr 2021-00131 70 

Socialnämndens satsning demenssjuksköterska i 
äldreomsorgen - finansieringsmodell korrekt 
statsbidrag  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att; 
 
- ge förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att korrekt statsbidrag 
  används till satsningen 
- finansieringen är lämpligt och för socialnämnden bästa utifrån kvalitet 
  och ekonomi och effektivitet 
- att återrapportera utfallet av tjänsten i december 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område. 
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen flera satsningar i form av 
statsbidrag. 
 
Socialnämnden kommer att rekvirera statsbidrag inom socialförvaltningen 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. 
Statsbidragen kommer att användas i enlighet med angivna villkor som 
socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga statsbidrag ska 
återrapporteras i enlighet med angivna direktiv. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 
utveckla en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus. 
 
Ett av förslagen är att anställa en sjuksköterska med inriktning inom 
demensomvård/demenssjuksköterska.  
Socialnämnden beslutade i april att anställa en sjuksköterska med 
inriktning inom demensvård/demenssjuksköterska och ge förslag på 
vilket statsbidrag som är lämpligast att anställningen ska belasta till 
socialnämnden i maj 2021 samt att återrapportera utfallet av tjänsten i 
december 2021. I vårpropositionen har flera statsbidrag riktats till 
socialnämndens område som kan användas för finansiering av 
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satsningen. Vi ser nya statsbidrag såsom att den medicinska 
kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner 
kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka 
sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för 
fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor. Kriterier 
för alla statsbidrag är inte framtagna och socialförvaltningen bevakar 
detta. Socialnämnden har inte sökt alla aviserade statsbidrag än då 
ansökan ej öppnats för kommunerna. 
 
Socialförvaltningen kommer att använda lämpligt, kvalitetsmässigt och 
effektivaste statsbidraget för socialnämndens bästa. Finansieringen sker i 
dialog med socialnämnden ordförande och i linje med sedvanligt 
budgetarbete och uppföljning och återrapporteras i socialnämnden i 
december. Samtliga statsbidrag ska redovisas i början av 2022. 
Statsbidrag kommer att redovisas i årsbokslutet 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in. 
 
En strategisk demenssjuksköterskorna är ”spindeln i nätet och skulle ha 
en övergripande funktion i kommunen som sakkunnig inom 
demensfrågor, både för personer med minnesproblem och deras 
närstående, personal inom äldreomsorg och sjukvård, kommunledningen 
och allmänheten. Denna ska utveckla arbetsområdet för att kvalitetssäkra 
vården och omsorgen i enlighet med socialnämndens mål och värdegrund 
med tydligt brukarfokus. Det kan även innefatta att ge information, råd 
och stöd till personer med minnessvårigheter och deras närstående. 
Demenssjuksköterskan kan även komma in i ett tidigt stadium redan före 
diagnos. Det kan vara personen själv som upplever att han eller hon har 
minnessvårigheter som tar kontakt, en närstående eller någon inom 
vården eller äldreomsorgen. Hen kan ge vägledning i bemötandefrågor 
och komplexa ärenden när den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan 
bedömer omvårdnaden behöver kompletteras och stärkas. Även ge 
vägledning i hur man som frisk anhörig bemöter en person med 
demenssjukdom visar sig vara en kärnfråga i enskilda stödsamtal med 
närstående. Hen kan även bidra i att ge verktyg för att utveckla det 
personcentrerade arbetssättet. En personcentrerad vård och omsorg är 
nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier 
för att bemöta dem om de ändå uppstår. 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 800 tkr 
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Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla 
människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
anpassas efter enskildas behov och förutsättningar. 
 
Underlag 
Socialstyrelsen, 2018. Nationella riktlinjer – utvärdering 2018. Vård och 
omsorg vid demenssjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden. 
Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-1.pdf 
 
Socialstyrelsen, 2017. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Tillgänglig: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 123 Dnr 2021-00129 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - tillfällig 
dagverksamhet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar; 
 
- att hänskjuta ärendet om tillfällig dagverksamhet för äldre till 
  socialnämnden den 28 september 2021 för att invänta förvaltningens 
  delårsrapport. 
- att uppmana förvaltningschefen att starta den integrerade lösningen för  
  dagverksamheten som bedrivs i våra Särskilda boenden så snart det  
  medges.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område. 
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska 
fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. 
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningen 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. Statsbidragen kommer att användas i enlighet med 
angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 
statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 
utveckla en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus. 
Ett av förslagen är förslagen är att starta en tillfällig dagverksamhet för 
äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) som beskrivs i denna tjänsteskrivelse. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in. 
 
Ensamhet och Demens  1 385 225 kr  
Nära Vård  2 051 244 kr  
Säkerställa god vård och 
omsorg  

9 102 420 kr  

Äldreomsorgslyftet  7 722 886 kr  
Välfärdsteknik äldre  370 473 kr  
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Efter den genomlysning socialnämnden genomgick 2019 har 
Dagverksamheten för äldre beslutats förändras till en mer 
kostnadseffektiv driftsform integrerat i Särskilda boende för äldre där den 
överkapacitet förvaltningen har där grundat på heltidssatsningen. På 
grund av pandemin har detta inte kunnat verkställas på Särskilda boende 
för äldre utan har tillgodosett på annat sätt. 
 
Vi ser att denna insats är svår att verkställa i den integrerade lösningen 
på Särskilt boende för äldre under 2021 grundat på den pandemi som 
råder. För att säkerställa en god vård och omsorg föreslår förvaltningen 
att tillfälligt starta upp dagverksamheten i egen separat lokal och frångå 
den interagerade lösningen som socialnämnden sedan tidigare beslutat 
sig för. 
 
När pandemin bedarrat och läget normaliserats avser förvaltningen att 
återgå till den integrerade lösningen på Särskilt boende för äldre för den 
dagverksamhet vi bedriver. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om tillfällig dagverksamhet för äldre 
från socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att avvakta 
socialförvaltningens delårsrapport. Detta för att säkerställa budget i 
balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och 
kommande år. 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 1 mkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla 
människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
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anpassas efter enskildas behov och förutsättningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skicka till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 124 Dnr 2021-00133 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - mobiltelefoner till 
hemtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar; 
 
- att hänskjuta ärendet om mobiltelefoner till hemtjänsten till 
  socialnämnden den 16 juni 2021. 
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att hitta rätt finansiering för 
  satsningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område.  
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska 
fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen.  
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. Statsbidragen kommer att användas i enlighet med 
angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 
statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 
utveckla en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus.  
Ett av förslagen är att köpa in personliga telefoner till avsedda 
medarbetare i äldreomsorgen att använda i tjänsten.  
 
Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 

*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi ser att vi kan få en bättre hållbar lösning med personliga telefoner för 
medarbetare som arbetar ute på fältet. 
Personliga telefoner förvaras på arbetsplatsen och är för medarbetare i 
hemtjänsten. Vi vill förbättra och förenkla nåbarhet och samverkan 
mellan medarbetarna som har sina uppdrag ute på fältet för att 
säkerställa att arbetet fungerar optimalt och ändamålsenligt. Vi ser även 
grundat på pandemin att vi vill vara extra noga med att minska 
smittspridningen och där kan personliga telefoner vara en del i 
åtgärderna. Vikarie kan ha lånetelefoner så samverkan säkerställs. Vi ser 
även att detta påverkar arbetsmiljön i positiv riktning då medarbetarna 
kan nå andra, meddela förändringar och kan tillkalla hjälp under sina 
arbetsskift.  
 
Socialnämnders arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om mobiltelefoner till hemtjänsten från 
socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att avvakta 
socialförvaltningens delårsrapport. Detta för att säkerställa budget i 
balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och 
kommande år. 
 
Kostnad 

Beräknad kostnad 250 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 

Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika, men 
påverkar fler kvinnor än män då socialförvaltningen är en 
kvinnodominerad arbetsplats. Inom kvinnodominerade verksamheter är 
det vanligare att resursbrist i form av utrustning uppkommer i mycket 
högre utsträckning än inom mansdominerande verksamheter.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Förslag under sammanträdet:  
Katarina Burman (V) ordförande föreslår socialnämnden besluta 
hänskjuta ärendet om mobiltelefoner till hemtjänsten till socialnämnden 
den 16 juni 2021. Samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att hitta rätt 
finansiering för satsningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 
förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapp
ort-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 125 Dnr 2021-00134 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - utbildning att 
åldras med funktionshinder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar; 
 
 - att hänskjuta ärendet om utbildning att åldras med funktionshinder till 
   socialnämnden den 16 juni 2021.  
 - att ge förvaltningschefen i uppdrag att hitta rätt finansiering för  
   insatsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område. 
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska 
fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. 
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. Statsbidragen kommer att användas i enlighet med 
angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 
statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 
utveckla en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
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vägt in. 
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 

*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi vet att inom äldreomsorgen finns det behov av äldreomsorg för 
funktionshindrade som blir äldre och åldras med ett funktionshinder. 
Kunskapen inom området behöver stärkas och medarbetare behöver få 
kunskap inom området för att stärka omvårdnaden och det stöd dessa 
människor behöver. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om utbildning att åldras med 
funktionshinder från socialnämnden i maj till socialnämnden i september 
för att avvakta socialförvaltningens delårsrapport. Detta för att 
säkerställa budget i balans under året 2021 och med sikte på en hållbar 
ekonomi 2022 och kommande år. 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 100 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla 
människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
anpassas efter enskildas behov och förutsättningar. 
 
Förslag under sammanträdet:  
Katarina Burman (V) ordförande föreslår socialnämnden besluta att 
hänskjuta ärendet om utbildning att åldras med funktionshinder till 
socialnämnden den 16 juni 2021. Samt att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att hitta rätt finansiering för insatsen.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 126 Dnr 2021-00135 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - utbildning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet om utbildning inom 
äldreomsorgen till socialnämnden den 28 september 2021 för att invänta 
förvaltningens delårsrapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område. 
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska 
fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. 
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. Statsbidragen kommer att användas i enlighet med 
angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 
statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv. 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
 
Socialförvaltningen har analyserat och genomlyst behoven för att 
utveckla en god vård och omsorg med brukaren som utgångspunkt och 
sammanvävt intresseorganisationerna och arbetstagarorganisationernas 
input och prioritar dessa till 8 förslag. Dessa 8 förslag går relativt snabbt 
att etablera och de stärker vården och omsorgen direkt eller indirekt med 
brukaren i fokus. 
Ett av förslagen är att öka kunskapen i förvaltningen inom området som 
omfattar äldreomsorgen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in. 
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Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 

*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi behöver öka kunskapen inom äldreomsorgen i Kalix kommun. 
Schemaprocesser utifrån brukarens behov, dokumentation, kunskap runt 
äldre generellt för medarbetarna. Planering av utbildningsinsatserna ska 
göras i samklang med medarbetarna och utgå från behovet. Här ska 
brukarnas behov av vård och omsorg vara grunden i 
utbildningsinsatserna. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om utbildning inom äldreomsorgen från 
socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att avvakta 
socialförvaltningens delårsrapport. Detta för att säkerställa budget i 
balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och 
kommande år. 
 
Kostnad 
Beräknad kostnad 500 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika, men 
socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats så en 
kompetenshöjande insats i form av utbildning påverkar fler kvinnor än 
män. Alla människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård 
och omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
anpassas efter enskildas behov och förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 127 Dnr 2021-00136 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - spara medel för 
oförutsedda kostnader 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet avsätta medel för oförutsedda 
utgifter till hemtjänsten till socialnämnden den 28 september 2021 för att 
invänta förvaltningens delårsrapport.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har tillfört riktade statsbidrag inom socialnämndens område. 
 
I budgetpropositionen 2021 gör regeringen bland annat den största 
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Bland annat ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås ska 
fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. 
 
Socialnämnden har rekvirerat statsbidrag inom socialförvaltningens 
område och har därav möjlighet till förbättringar och ambitionshöjningar 
inom området. Statsbidragen kommer att användas i enlighet med 
angivna villkor som socialnämnden avser ha följsamhet till. Samtliga 
statsbidrag ska återrapporteras i enlighet med angivna direktiv. 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Socialförvaltningen föreslår att avsätta en del av statsbidraget under året 
för oförutsedda utgifter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun. 
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in. 
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 

*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
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Kostnad 
Beslutade och planerade satsningar: 
 
Satsning 9 102 420 kr Beräknad kostnad 

årsbasis 
1. Starta en tillfällig 

dagverksamhet för äldre SoL. 
1 mkr 
 

2. Starta en tillfällig nattpatrull 
(hemtjänst).   

1,5 mkr 

3. Anställa en sjuksköterska med 
inriktning inom demensomvård/ 
demenssjuksköterska 

0.8 mkr 
 

4. Etablera ett projekt resursteam 
(Nära vårdteam) med fokus 
inom ordinärt boende för att 
stärka vården och omvårdnaden 
för brukarna. 

2,5 mkr 
 

5. Köpa in personliga telefoner till 
avsedda medarbetar i 
äldreomsorgen  

0,3 mkr 

6. Utbildning öka kunskapen i 
förvaltningen inom området att 
åldras med funktionshinder 

 
0,1 mkr 

 
7. Utbildning för att öka kunskapen 

i förvaltningen inom området 
som omfattar äldreomsorgen. 

0,5 mkr 

Summa: 6,7 mkr 
8. Finansiering för oförutsedda 

utgifter äldreomsorgen 
2,4 mkr 

9. Summa: 9,1 mkr 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera socialnämnden 
att besluta att hänskjuta beslutet om att avsätta medel för oförutsedda 
utgifter från socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att 
avvakta socialförvaltningens delårsrapport. Detta för att säkerställa 
budget i balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 
2022 och kommande år. 
 
Jämställdhetsanalys 
Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla 
människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
anpassas efter enskildas behov och förutsättningar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 128 Dnr 2021-00164 70 

Ansökan om rekvisition statsbidrag från 
Socialstyrelsen för 2021 för arbete mot våld i nära 
relationer 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ansöka och därmed rekvirera statsbidrag 
2021 för arbete mot våld i nära relationer. För Kalix Kommun 159 890 kr 
enligt fördelningsnyckeln.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har under åren 2020-2022 på regeringens uppdrag att 
fördela medel till kommuner för att utveckla socialtjänstens arbete med 
våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen skall även 
tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd till socialtjänstens 
arbete. 
 
Syftet med statsbidraget 
En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, 
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela 
landet. 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 
identifierats på lokal nivå bör vara utgångspunkten för arbetet. 
 
Medlen kan användas till: 
- Socialtjänstens långsiktiga, strukturerade och samordnande arbete. 
- Kompetensutveckling för att möjliggöra verksamheternas efterlevnad 
och tillämpning av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i 
nära relation och gällande regelverk i övrigt. 
- Metodutveckling 
- Insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i våldsbrott. 
- Stärka samverkan 
 
Enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel för 2021 kan Kalix ansöka om 
159 890 kr som ska användas enligt socialstyrelsens syften och villkor för 
statsbidraget. 
 
Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars 
2022 lämna en redovisning om hur medlen har använts till 
Socialstyrelsen. Medel som inte har använts eller som inte har använts i 
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enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att 
återrapporteringen sker inom angiven tidsram. 
 
Jämställdhetsanalys 
Åtgärden i sig påverkar både kvinnor och män lika. Det är hela 25 
procent av alla kvinnor som någon gång utsatts för våld av en partner 
eller före detta partner men även män och personer i samkönade 
relationer kan drabbas. Var tionde barn har upplevt våld i familjen. 
 
Underlag 
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation till kommuner, 
Uppdraget samt fördelningsnyckeln 
Brottsförebyggande rådet, Brå, Brott i nära relation 
Kommittén mot barnmisshandel 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 129 Dnr 2021-00163 05 

Avrop - ramavtal digitala medicinskåp 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att; 
 
- Avropa digitala nyckelskåp (medicinskåp) och låscylindrar från  
  E-nämndens ramavtal. 
- Uppdra socialchef att upprätta och underteckna beställningsskrivelse 
  från nämnt avtal.  
 
Reservation:  
Linus Häggström, (M) Irma Spårman (M), Kurt-Åke Andersson ( C ) och 
Birgitta Spets (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Nyckelhanteringen inom äldreomsorgen är en allt större utmaning och 
många kommuner väljer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 
genom att införa digitala medicinskåp för att ytterligare säkra 
medicinhanteringen. 
 
Vid användande av digitala nyckelsystem till de digitala medicinskåpen 
loggas samtliga upplåsningar och försök till upplåsningar i systemet. 
Personalen använder en digital nyckel som efter aktivering fungerar till 
samtliga medicinskåp. Inför ett arbetspass laddas nyckeln med relevanta 
behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Nyckeln används sedan i 
medicinskåpen som en helt vanlig nyckel. De digitala nycklarna 
avaktiveras automatiskt när arbetspasset är slut eller då nyckeln 
avaktiveras manuellt. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för 
personalen, brukaren och ansvariga. Loggarna förs automatiskt tillbaka 
från de digitala låsenheterna till det molnbaserade administrativa 
systemet där administratören enkelt ser alla händelser. Det finns utöver 
inköp av kompletta digitala medicinskåp möjlighet att köpa in 
utbytescylindrar till befintliga skåp vilket ger oss möjlighet uppgradera 
vissa av våra befintliga medicinskåp för att göra dem digitala för bättre 
kontroll av läkemedelsuttag.  
 
Medicinskåpen på våra särskilda boenden är i behov av uppgradering. 
Befintliga medicinskåp håller inte måttet, de är trasiga och lätta att ta sig 
in i. På flera särskilda boenden är dessutom medicinskåpen placerade 
inne i brukarens badrum vilket inte är acceptabelt på grund av fukt som 
kan påverka läkemedel. 
 
Totalt kommer det att beröra ca 286 digitala medicinskåp och låscylindrar 
till befintliga skåp. En uppskattad kostnad är för totalt införande ca 1 
mkr. 
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Jämställdhetsanalys 
Införandet av digitala medicinskåp påverkar både män och kvinnor lika, 
men har en effekt på jämställdheten vad gäller tillgång till teknik och 
smarta arbetssätt på kvinnodominerade arbetsplatser. Investeringar i 
grundläggande teknik inom kvinnodominerade verksamheter ligger efter 
investeringar i mansdominerade arbetsplatser. Eftersom det arbetar fler 
kvinnor än män inom verksamhet gör att fler kvinnor än män påverkas.  
 
Förslag under sammanträdet 
Linus Häggström (M) föreslår att socialnämnden inte gör avrop på  
e-Nämndens upphandling och i stället gör en egen upphandling i 
kommunens regi gällande medicinskåp av digital karaktär. 
 
Ajournering av mötet begärs kl. 15:45-15:55. 
 
Yrkanden 
Katarina Burman (V): Bifall till liggande förslag. 
Linus Häggström (M): Att socialnämnden inte gör avrop på e-Nämndens 
upphandling och i stället gör en egen upphandling i kommunens regi 
gällande medicinskåp av digital karaktär. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Katarina Burman (V) och Linus 
Häggström (M) skilda yrkanden och finner att socialnämnden beslutar 
enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Mikael Westerlund, upphandlare 
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§ 130 Dnr 2018-00080 70 

Äldreplan för Kalix kommun 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta uppföljningen av Äldreplanen och 
överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare beredning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden meddelar den 10 april 2019, att socialchefen fick i 
uppdrag av socialnämnden den 29 september 2016, § 106, att 
tillsammans med Framtidsgruppen utarbeta en Äldreplan för Kalix 
kommun. 
 
Äldreplanen ska vara ett stöd och användas som riktlinje vid framtida 
utveckling av en god vård- och omsorg. Äldreplanen har utarbetats av 
Framtidsgruppen som består av tjänstepersoner och politiker. 
 
Socialnämnden antog utkastet den 28 augusti 2018, § 99, och beslutade 
att Äldreplanen skulle gå på remiss till andra nämnder men även till 
organisationer som är berörda av ämnet. Efter remissförfarandet har 
socialförvaltningen gjort revideringar av utkastet. Under processen har 
bland annat olika pensionärsföreningar samt KPR och KFR fått ta del av 
utkasten samt har fått inkomma med synpunkter. 
 
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men också styrdokument 
som antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Planen utgår 
också från beprövad forskning, teorier, nationella lagar-och riktlinjer samt 
andra styrdokument. Socialnämnden föreslår att Äldreplanen revideras 
varje mandatperiod och att socialförvaltningen ska använda Äldreplanen 
vid uppföljningar knutna till ämnet. Jämställdhetsanalysen har integrerats 
i löpande text. Kommunfullmäktige beslutade att anta Äldreplanen samt 
att Äldreplanen ska revideras varje ny mandatperiod och följas upp 
vartannat år. Kommunfullmäktige beslutade även att vid revidering och 
uppföljning ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån regeringens 
jämställdhetspolitiska mål. 
 
Beskrivning av ärendet 
Syftet med Äldreplanen ska förutom vara ett stöd till att utveckla 
framtidens äldreomsorg vara ett stöd till kommunens innevånare. Genom 
att ta del av Äldreplanen ska äldre och närstående få en uppfattning om 
vad som kan förväntas av Kalix kommun under åldrandet. Planen ska 
även visa vilka visioner Kalix kommun har för framtidens äldreomsorg. 
 
Efter socialnämndens beslut 29 september 2016 § 106 har 
Framtidsgruppen arbetat med Äldreplanen. Framtidsgruppen består av 
tjänstepersoner och politiker som arbetat fram Äldreplanen tillsammans. 
Under framtagandet har HKR och KPR fått ta del av framväxande planen i 
en dialogform. 
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Socialnämnden tog del av utkastet till Äldreplanen den 19 juni 2018 och 
gavs tid att föra fram synpunkter fram tills en extrainsatt nämnd den 28 
augusti 2018. Enligt beslut av socialnämnden i augusti § 99 skickades 
utkastet på remiss till andra nämnder men även till HKR och KPR samt 
andra organisationer. Exempelvis har PRO haft en studiecirkel kring 
Äldreplanen. Socialnämnden har den 10 april 2019, § 49 beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att Äldreplanen ska revideras varje ny 
mandatperiod och följas upp vartannat år samt att kommunfullmäktige 
att vid revidering och uppföljning ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas 
utifrån Regeringens jämställdhetspolitiska mål. 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att sammanfatta Äldreplanen till 
en kortare broschyr för allmänheten som ska redovisas till socialnämnds 
arbetsutskott. Det har inte skett utan ska ske efter denna uppföljning. 
 
Socialnämnden har i maj månad gjort en uppföljning och finner att 
äldreplanen är av god kvalitet (fullgod) och (relevant) aktuell för Kalix 
kommun. 
 
Socialnämnden anser att vid nästa uppföljning ska äldreplanen revideras 
och sedvanlig remissförfarande ska då ske till övriga nämnder och 
intresseorganisationer. 
 
Bakgrund och integrerad jämställdhetsanalys 
Statistik visar att många fler som föds idag kommer att bli över 100 år än 
tidigare. Den ökade medellivslängden i medför nya utmaningar och ställer 
nya krav vid utformningen av framtidens vård- och omsorg. Kalix 
kommun är inte undantagen utmaningar utan har fler personer över 65 
år än genomsnittet av Sveriges kommuner (Kolada, 2019). 
 
Figur 1 nedan illustrerar utvecklingen i Kalix över tid gentemot andra 
kommuner utifrån 65 år och äldre. 

 
 
Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller 
äldre dividerat med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 
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(Kolada.se, 2019). 
 
Ett avsnitt i Äldreplanen belyser utmaningen kring 
kompetensförsörjningen som är en nationell utmaning och inte endast en 
utmaning för Kalix kommun. För att möta utmaningarna krävs nya 
lösningar vilket inkluderar fler digitala lösningar inom socialförvaltningen 
alla områden. 
 
Äldreplanen riktar sig till både män och kvinnor oavsett livssituation. 
Regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv 
(Regeringskansliet, 2017). Under framtagandet 
har arbetsgruppen försökt beakta ett jämställdhetsperspektiv vid 
utformningen av Äldreplanen. För att säkra att Kalix kommun 
tillhandhåller en jämställd vård kommer vi arbeta med könsuppdelad 
statistik när det är möjligt. 
 
Forskning visar att det är kvinnor som i större utsträckning påverkas 
negativt av att ge anhörig omsorg. Det beräknas att 70 procent av 
informella anhörigvårdare kvinnor och i större utsträckning bland 
låginkomsttagare. Det är kvinnliga anhöriga till lågutbildade äldre som 
också ökat sin insats över tid (SOU 2017:21, s 24). 
 
Forskning visar också att kvinnor i även vårdar sina sjuka makar längre 
än män vårdar sina fruar, men i de övre åldrarna ses ingen större skillnad 
mellan vem som vårdar utifrån kön (Framtidens äldreomsorg – en 
nationell kvalitetsplan, 2018, s 24-25). Anhöriga och närstående behöver 
beaktas vid utformning av vård-och omsorg men utan att män inte glöms 
bort som anhörigvårdare. 
 
I Kalix är det fler kvinnor än män som är över 65 år. 2018 var det ca 30 
procent av kvinnor över 65 år och ca 27 procent av männen. 
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Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller 
äldre dividerat med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 
(Kolada.se, 2019). 
 
Äldre är inte en homogen grupp utan består av olika grupper och 
personer som har olika behov, intressen och utmaningar. Antalet äldre 
som är utrikesfödda ökar i Sverige och är inte heller en homogen grupp 
vilket behöver beaktas. Jämfört med inrikes födda har utrikesfödda i lägre 
utsträckning hemtjänst och men även särskilt boende. Det kan antas att 
omvårdnaden utförs av anhöriga i större utsträckning (SOU 2017:21 s 
197). 
 
En förklaring kan vara språkliga hinder som leder till att det är svårt att 
veta vilken hjälp som går att söka. Äldreplanen har försökt beakta 
jämställdhet men även ett intersektionellt perspektiv då anhöriga oavsett 
bakgrund, etnicitet, religion, språk eller livssituation ska få god och 
likvärdig vård-och omsorg. Genom att belysa frågor kring  
jämställdhet ur olika perspektiv förväntas Äldreplanen skapa en 
medvetenhet kring frågorna. 
 
Referenser 
Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. (2018). Regeringen, 
skrivelse 2017/18:280, pp.24-25. Available at: 
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd
9df7625d2e10/framtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-
2017_18_280.pdf 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Kolada.se. (2019). Kolada. [online] Available at: 
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16815&tab_id=74606 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Regeringskansliet. (2017). Mer om jämställdhetspolitikens mål. [online] 
Available at: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-
jamstalldhetspolitikens-mal/ 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Sverige. Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen - Läs 
mig! : nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 
1/ betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen.. - 2017. - ISBN: 9789138245811 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04 
Äldreplan 
Socialnämndens protokoll, § 49/19 
Kommunstyrelsens protokoll § 162/19 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 131 Dnr 2021-00165 70 

Indikatorer till socialnämndens mål 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av förslaget till indikatorer.  
 
Socialnämnden lämnar synpunkter och inspel om förslag till indikatorer 
till socialnämndens ordförande senast den 2 juni 2021 för vidare 
beredning i socialnämndens arbetsutskott inför beslut i socialnämnden 
den 16 juni 2021.     
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av beredningen har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta 
fram förslag på indikatorer till socialnämndens mål 2021 för vidare 
beredning av politiken. 
 
Socialnämnden arbetar under sammanträdet i mindre grupper med 
socialförvaltningens förslag till indikatorer utifrån kommunfullmäktiges 
antagna mål. Indikatorerna innehåller numera också förtydligandetexter.  
 
Förslag under sammanträdet: 
Katarina Burman (V) föreslår att socialnämndens ledamöter och ersättare 
lämnar synpunkter och inspel på presenterat förslag över indikatorer till 
Katarina Burman senast den 2 juni 2021.  
Dessa ska sedan beredas i socialnämndens arbetsutskott inför beslut i 
socialnämnden den 16 juni 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag indikatorer 2021-05-12     
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§ 132 Dnr 2021-00158 70 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta 2021 års riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Översyn av riktlinjerna görs årligen med förslag till förändringar med den 
gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag till 
förändringar. Förslaget tas fram av representanter från länets kommuner 
och Region Norrbotten. 
Förslaget innehåller endast förtydliganden som innebär förbättringar för 
förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i samverkan med 
patienten. Dokumentet publiceras på hjälpmedelsportalen för åtkomst för 
både personal inom kommun och Region. 
 
Jämställdhetsanalys 
Riktlinje för förskrivning av hjälpmedel tar inte hänsyn till kön utan behov 
ska avgöra. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall alla få god, säker och 
jämlik vård och behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Riktlinje för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning, 2021-01-13 
Protokoll Politik samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola, 
2021-01-21 
Beslut Riktlinjer för förskrivning hjälpmedel personer med 
funktionsnedsättning 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Norrbottens kommuner 
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§ 133 Dnr 2020-00150 70 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 21-
04-19 om kommunens handläggning av ej verkställda 
beslut, dnr 3.5.1-01198/2020-7 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av Inspektionen för vård och omsorg (IVO´s) 
beslut där IVO avslutar ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
IVO beslutade att göra en tillsyn av rapportering av ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS i Kalix kommun 
socialnämnden. Ärendet initierades efter att Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) uppmärksammats på att politiker inte får den information 
de behöver för att kunna fullfölja uppdrag i socialnämnden. Bristande 
information till nämnden kan medföra en risk för en osäkerhet kring 
antalet rapporterade ej verkställda beslut när det gäller särskilt boende 
för äldre enligt 4 kap. l § SoL samt särskilt boende för vuxna enligt 9 § 9 
LSS. 
 
IVO bedömer utifrån inkomna handlingar i ärendet Kalix kommun har 
rutiner och fungerande handläggning för de olika aktiviteterna som följer 
av ej verkställda beslut. 
 
IVO:s bedömning utifrån granskade handlingar i ärendet är att 
nämnderna synes ha rutiner för att rapportering av ej verkställda beslut 
till IVO skall fungera. IVO bedömer även att den rutin som nämnden 
arbetar efter bör säkerställa att nämnd och revisorer får uppgifter om 
kommunens ej verkställda beslut. Då nämnden är ytterst ansvarig för 
samtliga beviljade insatser är uppgifterna om insatser som ej kunnat 
verkställas en viktig del i informationen till nämnden. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet 2021-04-19 Dnr 
3. 5. 1-01198/2020-11. 
 
Jämställdhetsanalys 
Vid ansökning om insats är det alltid det individuella behovet som styr 
beslutet. Eftersom behovet är det avgörande ska inga skillnader mellan 
män och kvinnor göras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2021-04-19 
Yttrande – IVO svar ej verkställda beslut 
Ny begäran om yttrande och handlingar över ej verkställda beslut 
Rutin ej verkställda beslut IFO 
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Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 134 Dnr 2021-00142  

Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och 
omsorg  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade ärenden från Inspektionen för vård 
och omsorg.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-04-19, dnr 
3.5.1-01198/2020-11. Tillsyn av rapportering av ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS.  
Beslut: IVO avslutar ärendet.  
 
2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-04-28 dnr 
3.5.1-10050/2021-3. Tillsyn av Kalix kommuns kontroll av tillstånd för 
privata utförare av hemtjänstinsatser.  
Beslut: IVO avslutar ärendet. 
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§ 135 Dnr 2021-00143  

Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade ärenden från Arbetsmiljöverket.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 1. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, beteckning 2019/048763. Avser 
inomhusklimatet vid Gruppboende Djuptjärn.  
Beslut: Avslutar ärendet.  
 
2. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, beteckning 2020/071006 för 
kännedom till Kalix kommun. Avser Gruppboende Djuptjärn.  
Beslut: Avslutar ärendet. 
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§ 136 Dnr 2021-00144  

Inkomna ärenden från Patientnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga ärenden har inkommit från Patientnämnden.      
     
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr 2019-00004  

Val av 1 ledamot samt 1 personlig ersättare till 
kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Irma Spårman (M) till ledamot och Kurt-
Åke Andersson ( C ) till personlig ersättare i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet, (KTR)  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av avsägelser av förtroendemannauppdrag i socialnämnden 
behöver val av 1 ledamot samt 1 personlig ersättare till Kommunala 
tillgänglighetsrådet, KTR utses.   
 
Ajournering kl. 16:27-16:29.  
 
Förslag under sammanträdet 
Linus Häggström (M) föreslår att Irma Spårman (M) utses till ledamot och 
Kurt-Åke Andersson ( C ) till personlig ersättare i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet, (KTR).    
     
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 138 Dnr 2021-00049 70 

Gynnande beslut i särskilt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut 
Särskilt boende.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje månad redovisar förvaltningen de gynnande beslut som finns inom 
området Särskilda boenden för nämnden. 
 
Förvaltningen följer upp samtliga fattade myndighetsbeslut för Särskilt 
boende, samt behov av boenden inom området på ett systematiskt 
arbetssätt på individnivå. Detta utförs varje vecka i boenderådet där 
berörda tjänstepersoner medverkar. Där analyseras de behov som finns 
och hur de ska verkställas på bästa sätt utifrån behovet och individen 
som berörs av beslutet. 
 
Förvaltningen redovisar för nämnd på aggregerad nivå om hur många 
gynnade beslut till Särskilda boende som finns i vår kommun. Det finns 
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser. 
 
Sammanfattning 
Gynnade beslut Särskilt boende SoL: 
April månad 20 
 
På korttidsenheten vistas: 
15 personer (20 platser finns) 
 
Inga betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
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§ 139 Dnr 2021-00145 70 

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av lämnade informationer.  
 
Beslutsunderlag 
- Aktuellt inom socialtjänsten, SKR 2021 
- Socialtjänstens ekonomiska förutsättningar april 2021, Annika 
Wallenskog 
- Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner SOU (S2020:16, dir.2020:142) 
- Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet, Maria Price, RKA 
- Ett Sverige som håller ihop 
- Följebrev regeringens handlingsplan för att minska och motverka 
segregation 
      
 
 


