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§ 170 Dnr 5267  

Upprop 

Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 171 Dnr 5268  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Maria Nilsson (MP) att jämte ordförande 
justera protokollet. 
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§ 172 Dnr 5269  

Fastställande av ärendelista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde 
efter följande tillägg: 
 
Punkt 8 B Fråga från Bertil Sundqvist, (S) 
Punkt 8 C Fråga från Anette Wernersson (S)   
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§ 173 Dnr 2021-00205 70 

Förordnande av beslutande rätt enligt lag, s k 

kompletterande beslutanderätt - revidering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden förordnar att, utöver Katarina Burman, socialnämndens 
ordförande och Adam Dahlberg, vice ordförande i socialnämnden, Irma 
Spårman (M) ledamot och Kurt-Åke Andersson ( C ) ledamot, utse Vappu 
Vuokila-Pönkkö (S) nyvald ledamot i socialnämndens arbetsutskott, 
behörig att fatta beslut enligt 6 § 1 och 2 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 
§ 2 och 3 st LVU, 27 § 2 st LVU och 13 § LVM.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 177 beviljat Ritva Persson 
(S) befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden, 
tillika ledamot i socialnämndens arbetsutskott.  
 

Socialnämnden har den 16 juni 2021, § 161 utsett Vappu Vuokila-Pönkkö 
(S) till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnden 
föreslås besluta utse Vappu Vuokila-Pönkkö (S) behörig att fatta beslut 
enligt 6 § 1 och 2 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 § 2 och 3 st LVU, 27 § 
2 st LVU och 13 § LVM. 
 
Beskrivning av ärendet 
Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens 
avgörande ej kan avvakta. Vidare har nämnden möjlighet att förordna 
annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut när nämndens 
beslut inte kan avvakta. Detta beslut att uppdra åt socialnämndens 
arbetsutskotts ledamöter kräver ett särskilt förordnande där de som 
förordnas ska namnges.  
 

I 10 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i 
socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är en uppgift för nämnden, ibland annat 
beslut om omedelbart omhändertagande, endast får ges åt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så 
kallat utskott.  
 
Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i 

närmare angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i 
nämndens ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt. 
Beslutanderätten anges direkt i lag och för det fall annan nämndledamot 
ska förordnas behövs ett särskilt förordnande där denna person 
namnges.  
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För följande beslut behövs ett särskilt förordnande för kompletterande 
beslutanderätt:   
-  6 § 1 och 2 st Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
   unga, LVU 
-  11 § 1 och 3 st LVU 

-  11 § 2 och 3 st LVU 
-  27 § 2 st LVU13 §  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
   fall, LVM 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-22 
 
Protokollsutdrag skickas till 

Förvaltningsrätten i Luleå 
Individ- och familjeomsorgen 
Katarina Burman 
Adam Dahlberg 
Vappu Vuokila-Pönkkö 
Irma Spårman 
Kurt-Åke Andersson 
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§ 174 Dnr 2021-00217 042 

Månadsrapport juni 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för januari-
juni 2021      
 
Sammanfattning av ärendet 

Årsbudget 450 052

Kapitalkostnad 2 324

Helårsprognos 457 382

Avvikelse -5 006

 
Resultatkommentar 
Socialförvaltningens helårsprognos 2021 är oförändrad och 
budgetunderskottet beräknas bli ca 5 mkr. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det fortsatt placeringskostnaderna 
som pekar på ett minus, 5 mkr, och försörjningsstödet, 3 mkr. 

Arbetsmarknadsenheten förväntas lämna ett budgetöverskott om 1 mkr 
och integrationens område ha budget i balans. IFO har ett ansträngt 
bemanningsläge, framförallt inom barn och unga. Av erfarenhet är det 
svårt att rekrytera socionomer till den gruppen och om ett behov av 
bemanningskonsulter uppstår, kan kostnaderna stiga. I liggande prognos 
är antagandet att bemanningsbudget räcker till, men kommande 
prognoser kan komma att justeras. 

Pandemin har efter årsskiftet haft en stor påverkan på verksamheten, 
bl.a. är kostnaderna för sjukfrånvaro fortsatt höga. Det senaste beskedet 
är att den statliga kompensationen avseende sjuklönekostnader utbetalas 
av Försäkringskassan fram till september. 

Positivt är att vi nu haft möjlighet att återsöka Covid-kostnader för 
december 2020, 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 
merkostnader som finns i verksamheterna föranledda av pandemin, bl.a. 
uppgår inköp av skyddsmaterial till 3 mkr i prognosen. Inom 
enhetschefsledet har 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. 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 
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2021 beviljat förvaltningen delfinansiering av trygghetsvärdinna på 
Tallkronan, vilket ger ett överskott om 0,3 mkr. 

Äldreomsorgens prognos pekar fortsatt på ett stort underskott, 8,5 mkr, 
och är påverkad av att det i början av året 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 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. Med stöd av den satsningen kan 

äldreomsorgens budget fortfarande hållas i balans och kompensera för 
merkostnaderna på grund av Covid-19. 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 beräknas göra ett 
budgetöverskott 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 0,5 mkr. De särskilda boendena enligt LSS och även stöd- 
och omsorgsgruppen beräknas ge överskott om ca 0,8 mkr. 

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 
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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. 

 

Faktorer som kan påverka resultatet 

 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. 

 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. 
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 Effekten av digitaliseringsprojektet.  
 Statsbidrag som tillförs budget. 
 Omvårdnadsutredning, kostnad 400 tkr, kan påverka prognosen, 

men är ej beaktad i den prognos som lämnas per maj.   
 

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

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport juni 2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef      
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§ 175 Dnr 2021-00230 70 

Yttrande om Föräldrastöd - En bra start 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till att man skapar en modell för 
föräldrastöd.  
 
Socialnämnden har inte den finansiering förslaget innebär och kan inte 
avsätta eller omfördela personalresurser i den omfattning som beskrivs 
utan tillskjutna medel.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del av det samordningsuppdrag som Kommunstyrelsen har inom 
ramen för det gällande trygghets- och preventionsarbetet som riktar sig 
mot barn och ungdomar kommer vi att lyfta ”Föräldrastöd – En bra 
start”. Det är en sammanhållen strategi hur Kalix kommun ska arbeta för 
att stärka föräldrastödet som i sin tur medverkar till ett stärkt 
föräldraskap.  
 

Idag finns inget beslut på hur Kalix kommun ska erbjuda generellt 
föräldrastöd till föräldrar i kommunen, det bygger endast på den goda 
viljan som funnits. I längden är det inte ett framkomligt koncept så 
därmed vill vi lyfta frågan till Kommunfullmäktige i oktober 2021 att 
fastställa ”Föräldrastöd – En bra start”.  
 
Det har visat sig att de kommuner som avsätter resurser, både personellt 
och ekonomiskt, för sitt föräldrastöd har bäst förutsättningar att lyckas 
med föräldrastödsarbetet (Slutrapport-folkhälsomyndigheten).  
 
Socialnämnden lämnar detta yttrande avseende föräldrastöd- En bra 
start. Yttrandet efterfrågas snarast möjligt, dock senast 21 september. 
 
Beskrivning av ärendet 

Idag finns inget beslut på hur Kalix kommun ska erbjuda generellt 
föräldrastöd till föräldrar i kommunen, det bygger endast på den goda 
viljan som funnits. I längden är det inte ett framkomligt koncept. Därav 
föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att ta 
beslut i frågan enligt nedan: 
 

1. Föräldrautbildning ABC små barn (0-3år) ska erbjudas via 

Familjecentralen. Två personer utbildas för att kunna erbjuda 
utbildningar till småbarnsföräldrar som väljer att delta i utbildning 
som erbjuds. 
 

2. ”En bra start” erbjuds till alla föräldrar vars barn börjar i 
förskoleklass eller årskurs ett (beroende på vilket berörd skola 
väljer) detta innebär utbildning till föräldrar i nio klasser under 
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läsåret. En bra start har två olika spår, det ena innebär att 
vårdnadshavare får en introduktion i föräldrastöd ABC, där 
metoden marknadsförs och ”får testas på” lite samt erbjudande 
om att gå hela ABC utbildningen, vårdnadshavarna gör även 
gemensamma överenskommelser för klassen samt får information 

om skolan, detta sker under tre träffar. Det andra spåret är att 
skolan väljer att erbjuda renodlad ABC utbildning i stället för ”En 
bra start”. 
 

3. En till två grupper ABC 3-12 år hållas varje termin, 
ansökningsbara.  
 

4. För årskurs 7 erbjuds alla föräldrar tonårs-föräldrastöd, nio 

klasser. 
 

5. Avsätta medel för att möjliggöra Föräldrastödsinsatsen, 
uppstartsmedel samt årliga medel till material, fika och eventuell 
framtidautbildning av Instruktörer. 

 
Jämställdhetsanalys 

Förslaget bedöms inte ha en primär påverkan för ökad jämlikhet, 
däremot en indirekt påverkan i form av bättre förutsättningar att nå ökad 
jämlikhet långsiktigt. Föräldrastödets arbetssätt måste säkerställa att 
pojkar och flickor, kvinnor och män har samma förutsättningar och att 
föräldraskapet stärks på ett jämställt sätt. Barnperspektivet och barns 
rätt har i och med att barnkonventionen blev lag förstärkts ytterligare och 
ska enligt artikel 19 skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld, 
skada, vanvård och försumlighet. Skyddsåtgärderna för att förbygga alla 
former av våld (psykiskt och fysiska) ska vara förebyggande, 
upptäckande och även behandlande till vilket föräldrastöd kan räknas. 
Genom förebyggande åtgärder säkerställs och främjas även barnets 
grundläggande rättigheter  
   
Undersökningar visar på att barn som växer upp i ett hem där en förälder 

utsätts för våld har en direkt negativ effekt på hälsan och utvecklingen, 
barn som har våldet i sin vardag uppvisar ofta ett ändrat beteende. Enligt 
Nationella centrum för kvinnofrid har ungefär 10 procent av alla barn i 
Sverige upplevt  våld i hemmet, fem (5) procent har gjort det ofta. 
Studier visar också att många barn som upplever våld ofta själva blir 
utsatta. Mellan 30 till 60 procent av barn som växer upp i våldsamma 
relationer blir själva utsatta för våld. Det finns ett start samband, särskilt 
för kvinnor, mellan att växa upp i en våldsam familj och att även som 
vuxen bli utsatt för våld. Förebyggande insatser, såväl stödjande som 
behandlande, kan lindra både kortsiktiga och förhindra långsiktiga 
konsekvenser av våldet. Föräldrastöd har visat sig minska stress inom de 
familjer som deltagit då de ger föräldrarna mer kompetens i föräldrarollen 
vilket ökar föräldrars förmåga att ta hand om de konflikter som finns i 
familjen 
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Anmälda misshandelsbrott 2020 i Sverige 

 
 
 
 

 
 
Vi ser att antalet våldsärendet (våld i nära relationer) ökar i Kalix. Det är 
en trend som alla nämnden måste aktivt bidra till att förändra så Kalix 
blir en kommun fri från våld. Här ser vi att ett offensivt arbete med att 
stärka föräldrastödet kan bidra till en trygg situation för barn och 
föräldrar.  
 
Antal våldsrelaterade ärenden 2019  15 
Antal våldsrelaterade ärenden 2020 28 
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Underlag 

Brottförebyggande rådet (Brå); Statistik 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-
relationer.html (online) 210714 
 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid; kunskapsbanken: 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-
vald/barn-som-upplever-vald/ (online) 210714 
    
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-08-16 
Tjänsteskrivelse från trygghets- och preventionssamordnare,  

2021-06-01  
      
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/barn-som-upplever-vald/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/barn-som-upplever-vald/
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§ 176 Dnr 2021-00236 70 

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 

vård och omsorg 2021 (återhämtningsbonusen) 

dnr 9.1-18770-2021 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ansöka och därmed rekvirera statsbidrag 
2021 för arbete att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 
statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att 
främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om 
äldre personer. 
 
Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 
 
Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. 
Kommuner och regioner kan söka medel för kostnader som uppstår under 
det aktuella bidragsåret.  
 
Särskilda prioriteringar 
Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2021 är totalt 295 miljoner 

kronor. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 september. 
Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag och 
ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla syftet med 
bidraget. Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av 
en geografisk spridning över hela landet beaktas 
 
Medlen kan användas till: 

- Stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal.  
- Kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten 

prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, 
arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka 
arbetsmiljön 

 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till 

och med den 31 december 2021. Bidrag lämnas endast för projekt som 
påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Socialstyrelsen. 
 
Jämställdhetsanalys 

Statsbidraget skulle möjliggöra förutsättningar att arbeta grundläggande 
för att uppnå förbättrade arbetsvillkor för medarbetare inom vård- och 
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omsorg av äldre personer. Att förflytta sig från att anta till att veta hur 
arbetsmiljön upplevs, vilket ger underlag för det fortsatta arbetet framåt 
med målet att främja en god arbetsmiljö på lika villkor i ett 
kvinnodominerat yrke.   
Vård-och omsorgsyrken är kvinnodominerade och 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 (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 

Underlag 
 
Socialstyrelsen statsbidraget: 
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
2021 (återhämtningsbonusen) - Socialstyrelsen  
 
Socialstyrelsen anvisningar: 

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2021 för att främja ett 
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 
(socialstyrelsen.se) 
 
Arbetsmiljöverket. (2019). Jämställdhet i arbetsmiljön - 
Arbetsmiljöverket. [online] 
    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Anvisningar från Socialstyrelsen, 2021-06-29    
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-2021/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-att-framja-ett-hallbart-arbetsliv-inom-vard-och-omsorg-2021/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-aterhamtningsbonusen-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-aterhamtningsbonusen-2021.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/anvisningar/statsbidrag-aterhamtningsbonusen-2021.pdf
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§ 177 Dnr 2021-00231 70 

Information om Projekt motverka ensamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Carina Karlsson, verksamhetsutvecklare informerar om en enkät som är 
utskickad till dem som har fyllt 65 år och är folkbokförda i Kalix kommun.       
Enkäten ingår som en del i ett projekt som drivs inom Kalix Kommun för 
att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Syftet är att kartlägga 
upplevelsen av ensamhet hos äldre personer och få en bild av vilket 
behov som kan finnas.  
 
Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli och 
enkäten är även utskickad på dessa språk. 
Svaren emotses senast 2021-08-31.  
 
En redovisning kommer att ges till socialnämnden när sammanställningen 

av svaren är färdiga. Resultatet kommer att presenteras via Kalix 
kommuns informationskanaler.  
 
Beslutsunderlag 
Enkät för svenska      
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§ 178 
 

Frågor från Bertil Sundqvist (S) 

 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Bertil Sundqvist (S) informerar att han blivit kontaktad med information 
om att någonting har hänt på Rönngården. Uppmanar förvaltningen att 
rapportera till politiken om någonting har hänt.  
 
Bertil Sundqvist (S) frågar hur många lägenheter som socialförvaltningen 
har bokat i nya Tor 8 samt hur många bostadsmoduler förvaltningen har 
behov av. Det finns 4 i dagsläget.  

 
Anna-Lena Andersson, socialchef redovisar att man har 4 lägenheter i  
Tor 8.  
Vad gäller bostadsmoduler är behovet 12 stycken.   
En plan för bostadssituationen är under framtagande och kommer att 
behandlas i socialnämnden när den är färdigställd.  
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§ 179 
 

Fråga från Anette Wernersson (S) 

 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Anette Wernersson (S) ställer en fråga om lönesatsningen.  
 
Katarina Burman (V) informerar att frågan kommer att tas upp vid 
nästkommande beredning.  
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§ 180 Dnr 2021-00237  

Information från förvaltningschef och 

nämndsordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman, (V) informerar om kommande Kick-off som kommer att 
äga rum den 14 september kl. 08:30-c:a 13:30 på Filipsborg.  
Uppslag på aktiviteter tas tacksamt emot.  

 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om kommande 
utbildningsdagar som kommer att hållas 21 september 2021 respektive 
27 september 2021 kl. 08:30-12:00 i Sessionssalen. Uppmanar att 
anmäla sig till den dag som passar, innehållet är detsamma vid båda 
tillfällena.       
 
 

      
 
 


