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§ 183 Dnr 2021-00249 70 

Information om lönesatsningen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen om lönesatsningen. 
 
Informationen leder inte till särskilt beslut  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agneta Andersson, lönestrateg och Åsa Mohss, HR-chef informerar om den 
planerade lönesatsningen.  
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§ 184   

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.     
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§ 185   

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Irma Spårman (M) att jämte ordförande justera 
protokollet.    
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§ 186  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar fastställa ärendelistan för dagens sammanträde    
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§ 187 Dnr 2021-00211  

Meddelanden och delgivningar  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har inga meddelanden och delgivningar lämnats.  
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§ 188 Dnr 2021-00212  

Redovisning av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 
2021-06-01—2021-08-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar delegationsbeslut för perioden  
2021-06-01—2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Barn och unga 
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut Familjerätt faderskap 
Delegationsbeslut FH SoL 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut LSS PASFB 
Delegationsbeslut Vuxen 
Delegationsbeslut ÄO    
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§ 189 Dnr 2021-00213 04 

Delårsrapport 2021 med måluppföljning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapporten samt 
måluppfyllelsen.  
Socialnämnden överlämnar delårsrapporten 2021 med målredovisning till 
kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   
  
Sammanfattning av ärendet 
Resultat och helårsprognos, tkr 

Helårsprognos 

(tkr)  

Årsbudget 451 190 

Kapitalkostnader 2 324 

Helårskostnader 455 217 

Budgetavvikelse -1 703 

  

Budgetavvikelse i % av årsbudget -0,4% 

  

Driftredovisning 

  Periodbudget Utfall Periodavvikelse Helårsprognos 

Politiker kostnader 638 613 25 -400 

Gemensamma funktioner 24 748 24 949 -201 -125 

Hälso- & sjukvårdsenhet 20 746 20 729 17 0 

Äldreomsorg 160 450 168 888 -8 438 -11 038 

Äldreomsorgs- 
satsning, stb 

0 -6 068 6 068 9 102 

Individ- & familjeomsorg 47 542 48 261 -719 -4 170 

Stöd & omsorg 52 144 48 008 4 136 4 850 

Summa nettokostnader 306 268 305 380 888 -1 781 

 Periodens resultat och helårsprognos 

Socialförvaltningen har för perioden ett överskott mot budget med 0,9 mkr. 
Förvaltningens helårsprognos pekar på ett befarat underskott om 1,8 mkr, 
vilket är en förbättring med 3,2 mkr mot tidigare prognos.  
I periodresultatet ingår statsbidraget för den statliga äldreomsorgssatsningen 
med 6,1 mkr och i helårsprognosen med 9,1 mkr. Såväl individ- och 
familjeomsorgen som området för stöd och omsorg visar på förbättrat 
ekonomiskt utfall, medan äldreomsorgens underskott försämrats. 
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Under årets första månader har pandemin haft en stor påverkan på 
verksamheterna och då framförallt äldreomsorgen. Inom flera av de särskilda 
boendena fanns konstaterade fall av Covid-smitta och för att undvika 
smittspridning bedrevs kohortvård, en åtgärd som är väldigt 
personalkrävande. För att täcka behovet, då även flera av personalen var 
sjukfrånvarande, blev det mycket övertid i personalgrupperna, men även 
extrapersonal i form av timanställda fick sättas in. Därutöver har under 
början av året betalats ut ersättningar för outtagna semesterdagar. Även det 
är en effekt av pandemin, då sommaren 2020 innebar att färre dagar togs ut 
i stora personalgrupper, för att upprätthålla bemanningen. I delårsresultatet 
ser vi att kostnaderna för övertid och semesteruttag per augusti är ca 4 mkr 
högre än i fjol samma period, varav ökningen till övervägande del ligger inom 
äldreomsorgens verksamheter. I början av året fanns behov av en extra MAS 
– medicinskt ansvarig sjuksköterska, liksom övertid och förstärkt bemanning 
inom enhetschefsledet. Ytterligare en effekt av pandemin och de restriktioner 
som fortfarande gäller, är att inköp av skyddsmaterial medfört höga 
kostnader. I och med att Länsservice under året aviserat att kommunerna 
inte kan göra inköp via dem, har kraftiga prisökningar lett till en 
kostnadsökning, inte bara för inköp till centrallagret utan även för inköp ute i 
verksamheterna såväl inom boendena som inom hemtjänsten. Vi uppskattar 
denna merkostnad till 4-5 mkr på årsbasis för hela förvaltningen, varav 
centrallagret står för dryga 3 mkr. En kommungemensam upphandling är 
startad. När restriktionerna på grund av pandemin lättar lär inköpsvolymen 
gå ned kraftigt. 

Kostnaderna för sjukfrånvaro är fortsatt på hög nivå och inom äldreomsorgen 
har kostnaden ökat med ca 0,5 mkr i jämförelse med föregående år per 
augusti. Statlig kompensation har under perioden utbetalats av 
Försäkringskassan med totalt 2,5 mkr för förvaltningen. Motsvarande siffra 
föregående år var 3,7 mkr. I och med att kommunen som helhet inte hade 
tillräckligt höga sjuklönekostnader under juli erhålls ingen ersättning från 
Försäkringskassan. Samma utfall kan bli för augusti – de nya reglerna har ett 
tak man måste över för att få ersättning. 

Förvaltningen har under perioden erhållit statligt stöd för merkostnader 
relaterade till Covid avseende december 2020, samt de resterande ca 9% av 
merkostnaderna under 2020 som tidigare innehölls av Socialstyrelsen. 
Periodens resultat och årsprognosen påverkas positivt med 1,7 mkr. I budget 
finns även nämndens reserv för oförutsedda kostnader, 1,2 mkr. Vi räknar 
även med att ca 400 tkr av de medel som finns avsatta i budgeten i form av 
kompetensmedel inte kommer att förbrukas. Delar av de utbildningar som 
genomförs finansieras inom Äldreomsorgslyftet av statliga medel. 

Politikerkostnaderna är påverkade av det utredningsuppdrag nämnden tog 
beslut om under våren. Uppdraget lades ut på extern konsult och kostnaden 
utgör ca 400 tkr, vilket påverkar nämndens årsprognos. 

Hälso- och sjukvårdsenheten har för perioden ett litet överskott och förväntas 
per årsskiftet ha budget i balans. 

Äldreomsorgens delårsutfall samt årsprognos är påverkat av merkostnader till 
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följd av den pågående pandemin. Avvikelsen mot budget är per augusti -
8,4 mkr, varav de särskilda boendena redovisar -3,3 mkr och det ordinära 
boendet inklusive nattpatrull och korttidsenhet, -4,9 mkr. I detta ligger även 
kostnaden för en utökad nattpatrull, ca 1 mkr. Inom särskilt boende var 
framförallt början av året väldigt resurskrävande, vilket beskrivits ovan, men 
även sommarperioden har bidragit med ett underskott. Inom det ordinära 
boendet är antalet hushåll relativt stabilt, det som ökar är den genomsnittliga 
tiden per hushåll. En högre vårdtyngd påverkar, men även de restriktioner 
pandemin medfört. Ökad användning av skyddsutrustning ger högre 
kostnader, liksom den tid som åtgår för att följa de mer strikta 
hygienreglerna. Påtagligt inom hela äldreomsorgen är att det varit brist på 
utbildade vikarier, vilket medfört längre introduktionstid av 
sommarpersonalen och därmed ökade kostnader. Årsprognosen pekar mot ett 
underskott om 11 mkr totalt, varav särskilt boende ca 4 mkr och det ordinära 
boendet inklusive nattpatrull och korttidsenhet 6,7 mkr. Merkostnaden för 
materialinköp uppskattas till ca 1 mkr för helåret, påverkat av stora 
prisökningar, och färdtjänsten är beräknad att lämna ett överskott om 
ca 0,4 mkr, påverkat av färre resor på grund av restriktionerna. Vidare har 
kommunstyrelsen under 2021 beviljat förvaltningen delfinansiering av 
trygghetsvärd på Tallkronan, vilket ger ett överskott om 0,3 mkr. 

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 2021 är 9,1 mkr. Medlen får enligt socialstyrelsens 
anvisning (Socialstyrelsen 2021-03-03 Dnr 9.2-6782/2021) användas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av 
verksamheten. Ett exempel på utvecklingsområde som anges i anvisningen är 
att ”förebygga smittspridning av Covid-19”. För socialförvaltningen i Kalix har 
pandemin under 2021 medfört högre kostnader än under 2020. Särskilda 
hygienregler gäller fortfarande och särskilt smittskyddsmaterial används 
fortsatt ute i verksamheterna. Personal följer Folkhälsomyndighetens direktiv 
vad avser att inte gå till arbetet vid symptom. Den särskilda statliga 
ersättningen för sjuklönekostnader ger kompensation för kostnader 
relaterade till sjukfrånvaro, men ersättningen är ca 1,2 mkr lägre än 
föregående år per augusti. För övriga merkostnader finns inga särskilda 
statliga stöd att ansöka om. Därav har förvaltningen nödgats att använda 
större delen av äldreomsorgssatsningen till att täcka dessa merkostnader 
relaterade till Covid-19 i syfte att förebygga och i största möjliga mån minska 
smittspridningen. Statsbidraget har oavkortat gått till äldreomsorgen. 

Individ-och familjeomsorgen (IFO) har för perioden januari-augusti ett 
underskott om 0,7 mkr, vilket är bättre än förväntat. Årsprognosen för IFO är 
reviderad och pekar på ett underskott om 4,2 mkr mot tidigare 7 mkr. 
Förbättringen relaterar till flera områden. Det ansträngda bemanningsläget 
som rått inom hela IFO, gör att personalkostnaderna ligger under budget. 
Trots det har verksamheten inte behövt ta in inhyrd bemanning, så även här 
finns ett budgetöverskott. Därutöver har statsbidrag tillförts bl.a. för arbetet 
med våld i nära relationer, men även för att utveckla arbetet med 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(70) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

familjehemmen. Dessa faktorer tillsammans ger för perioden ett överskott om 
1,4 mkr som vid årsskiftet förväntas bli något lägre, 1,1 mkr. 
Arbetsmarknadsenheten och integrationen lämnar ett positivt periodresultat, 
totalt 3 mkr, vilket delvis kompenserar för det underskott, 5,2 mkr, som 
placeringskostnaderna och försörjningsstödet genererat. I helårsprognosen 
bedömer vi att arbetsmarknadsenhetens budgetöverskott blir 1,5 mkr och 
integrationens ca 1,2 mkr. Placeringskostnaderna inom IFO förväntas som i 
tidigare rapportering ligga ca 5 mkr över budget och försörjningsstödet 
3 mkr. På sikt utgör den ansträngda bemanningen och svårigheterna att 
rekrytera personal ett problem, då det naturligtvis påverkar möjligheterna att 
arbeta proaktivt och preventivt för att därigenom minska kostnaderna. 

Området för stöd och omsorg om funktionshindrade personer har för perioden 
ett överskott om 4,1 mkr som för helåret förväntas bli ca 4,9 mkr. Den 
dagliga sysselsättningen har haft ett lägre bemanningsbehov och 
verksamheten har avvaktat med rekryteringar, vilket gett lägre kostnader. 
Den genomlysning som gjordes för ca två år sedan blev starten för ett 
omställningsarbete som gett effekt. Årsprognosen pekar på ett 
budgetöverskott om 1,3 mkr. De särskilda boende och även stöd- och 
omsorgsgruppen beräknas ge överskott om ca 1,5 mkr, resultat av ett 
förändringsarbete, restriktivitet vid tillsättande av vikarier samt god 
samordning av befintliga resurser. Inom personlig assistans har färre ärenden 
lett till ett budgetöverskott i perioden, 1,9 mkr, som också beräknas bli 
årsresultatet. 

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. 

 Minska kostnaden för externa konsulter och bemanningsföretag. 
 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 rehabiliteringsplaner, fördjupad analys inom de 
områden som har den högsta sjukfrånvaron. Analys av vårdtyngd, 
dagplanering och omfördelning av personal, innan vikarie tillsätts vid 
ex korttidsfrånvaro. 

 Utveckla processen och säkerställa att beslut om särskilt boende enligt 
SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan 
tillgodoses med andra insatser inom SoL och LSS, t.ex. hemtjänst. 

 Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden. 
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 Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall 
mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 

 Minska kostnader genom kostnadseffektiva upphandlingar och avtal.   

Faktorer som kan påverka resultatet 

 Corona-krisens utveckling har en stark påverkan och är avgörande för 
om prognosen kommer att hålla. 

 Statsbidrag, antal och omfattning och förutsättningar att omvandla 
dem till praktiskt utförande. 

 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 
 Bemanningsläget vad avser sjuksköterskor till hälso- och 

sjukvårdsenheten. 
 Effekten av nya boendeformen för äldre. 
 Effekten av digitaliseringsprojekten 
 Upphandlingar och avtal 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har Corona-pandemin påverkat förvaltningen väsentligt  både i 
driften, arbetsmiljön och ekonomin. Under våren 2021 har intensivt arbete 
pågått och vi hade dessvärre smitta i både Särskilda boenden och hemtjänst. 
Från april/ maj har läget varit stabilt,  och förvaltningen har en måttlig 
påverkan. Utifrån utvecklingen på samhällsmitta och utbredning i 
verksamheten står förvaltning redo. Vi följer den nationella utvecklingen, 
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regerings beslut och de rekommendationer som finns. Bedömningen är att 
det kommer fortsättningsvis att påverka förvaltningen till viss mån. Pandemin 
pågår än och smitta kan komma att uppkomma i verksamheterna. Kohortvård 
kan behöva bedrivas vilket är kostsamt.  
 
Regeringens satsningar på äldreomsorgen som skett kommer att påverka oss 
i positiv riktning. Antalet statsbidrag har ökat i omfattning och ett intensivt 
arbete med att söka dessa  medel pågår. Vi ser att dessa bidrag medför en 
omfattande administration, vilket framgent behöver lösas. 
 
Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: investeringar 2021 

Färdigställda projekt Helårsprognos Beslutad 
totalutgift 

Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Digitalt låssystem ordinärt 
boende 

2157 800 2 157 -1 357 800 2 157 -1 357 

S:a färdigställda projekt 2157 800 2 157 -1 357 800 2 157 -1 357 

        

Pågående projekt Helårsprognos Beslutad 
totalutgift 

Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Riktade investeringar        

Arbetskläder 100 100 11 89 100 11 89 

Projektering nytt särskilt 
boende 0 100 0 100 100 0 100 

Summa riktade 
investeringar 100 200 11 189 200 11 189 

        

Ram investeringar        

        

Medicinskåp 1000 800 0 800 0 0 0 

Reinvesteringar 
möbler/inventarier 

900 1 000 185 815 1 000 185 815 

Arbetsmiljöåtgärder/ 
Digitalisering 

500 500 198 302 500 198 302 

Fordon JUC 500 650 439 211 650 439 211 

Övrigt 93 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 

Summa ram investeringar 2993 4 350 822 2 171 2 750 822 1 928 

        

S:a pågående projekt 3093 4 550 833 3 717 2 950 833 2 117 

SUMMA 
INVESTERINGSPROJEKT 

5250 5 350 2 990 2 360 3 750 2 990 760 

Förvaltningen förväntas ha förbrukat årets rambudget, 5,2 mkr, vid årsskiftet. 
En stor satsning under perioden är införandet av digitalt låssystem i ordinärt 
boende. Totalt beräknades införandet beröra ca 500 enskilda hushåll och 
därtill digitala lås till en uppskattad kostnad för totalt ca 1.6 mkr över 2 år. 
För 2021 hade avsatts 0,8 mkr. Förvaltningen har omprioriterat årets 
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investeringsbudget för att införa hela det digitala nyckelsystemet 2021, vilket 
effektiviserar nyckelhanteringen samt förbättrar arbetsmiljön för 
medarbetarna. Under införandets gång uppkom ett utökat behov av antalet 
digitala lås, vilket innebär att den totala kostnaden för införandet av ett 
digitalt nyckelsystem hamnar på drygt 2 mkr. Nämndens avsatta ram för 
övriga poster, 1,4 mkr, tas i anspråk för detta. Under perioden har även 
införskaffats en ny lastbil till den dagliga sysselsättningen inom JUC. Nya 
medicinskåp till våra särskilda boenden såväl inom SoL som LSS, är under 
anskaffning och beräknas vara installerade och i drift före årsskiftet. Möjligen 
blir även denna satsning något mer omfattande än planerat, varför prognosen 
ligger på 1 mkr istället för 0,8 mkr som beräknat var från början, vilket dock 
ryms inom medel avsatta för reinvesteringar i möbler och inventarier. 

Av de riktade medlen förväntas 100 tkr kvarstå vid årsskiftet avseende 
projekteringen av nytt särskilt boende. 

Målredovisning 

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av 
de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. Indikatorerna redovisas 
i respektive nämndsrapport. 

Färgindikator för Måluppfyllelse 

 
Färgförklaring för indikator 

    

Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer. 

 Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer. 

Socialförvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar positivt till 
varumärke Kalix. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, samt att vårda 
relationerna med tidigare medarbetare. 
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Indikator Kommentar 

 Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer. 
Pågående arbete att attrahera nya medarbetare till 
socialförvaltningens verksamheter. Under september 
kommer medarbetare inom socialförvaltningen delta i en 
rekryteringsfilm i samverkan med vuxenutbildningen 
inom Vård och omsorgscollege. Detta med syfte att 
attrahera framtida studenter samt behovet av att 
rekrytera utbildad personal inom socialförvaltningens 
omsorgsverksamheter. 

Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa 
generation. 

 Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation. 

Socialförvaltningen har påbörjat omställningen av fordonsflottan till fossilfria bilar. 

  

Förtydligande 

Att minska utanförskap och miljöpåverkan genom att arbeta mot hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 

Indikator Kommentar 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden 
Övergripande resultat påvisar att det finns 
förbättringsarbete med digitalisering så det blir en 
naturlig del i verksamhetsutvecklingen, att belysa 
digitaliseringen inom samtliga förändringsområden. 
Digitalisering är inte ett självändamål, utan en del av 
verksamhetsutvecklingen. Förbättringsarbete att föra 
dialog med ledningsgrupper på olika nivåer om hur chefer 
och ledare kan föregå med gott exempel genom att 
förespråka och använda sig av digitala lösningar. Öka 
kompetensen och förståelsen för digitala verktyg. 
Resultatet visar även utvecklingsmöjligheter inom 
området kompetensutveckling, att komplettera fysiska 
träffar med hjälp av e-learning (digitala utbildningar). 

  

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) 

Siffrorna i Kolada visar att 47,5% är öppet arbetslösa eller 
i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Detta 
jämfört med riket som ligger på 60, 8%. Resultatet är för 
år 2020. 

Stimulera till innovativa och hållbara lösningar. 

 Stimulera till innovativa och hållbara lösningar. 

Socialförvaltningen startar upp Visningsrummet när pandemin medger. Projekt pågående med 
införande av nya arbetsmetoder med hjälp av välfärdsteknik i socialförvaltningens verksamheter. 
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Förtydligande 

Främja inkluderande och hållbar industrialisering. Uppgradera all infrastruktur och industri för 
hållbarhet. Tillgång till informations och kommunikationsteknik för alla. 

Indikator Kommentar 

 Antal digitala arbetsmetoder 
Pågående arbete med att utveckla och digitalisera 
arbetsmetoder. 

 Antal timavlönade 
Planering pågår. 

Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer 
självkänsla. 

 Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla. 

Socialförvaltningen har utvecklat en boendekarriär för målgruppen där boendet är en essentiell 
och grundläggande behov och som har behov av förvaltningen stödinsatser. 

  

Förtydligande 

Modernisera och utveckla infrastrukturen. 
Säkra bostäder till överkomlig kostnad 

Indikator Kommentar 

 Antal personer som går till ett förstahandskontrakt 
Socialförvaltningen har utvecklat en boendekarriär för 
målgruppen där boendet är ett essentiellt och 
grundläggande behov och som har behov av 
förvaltningens stödinsatser. 

Steg 1: Övergångs/Utredningsboende 

Steg 2: Utslussboende 

Steg 3: Andrahandskontrakt 

Steg 4: Första handskontrakt 

 Antal unika hushåll med försörjningsstöd som går 
till arbetsmarknadsenheten 

 

 Antal personer som går från utanförskap till någon 
form av meningsfull sysselsättning 

 

 Upplevd känsla av trygghet, andel (%) 
Ett förbättringsarbete är påbörjat som inbegriper alla 
verksamheter inom socialförvaltningen med målet att 
vidareutveckla arbetssätt i anpassat bemötande som 
möter upp individuella behov. 

 Upplevelse av delaktighet, andel (%) 
Utbildningsinsats inom området social dokumentation är 
påbörjat för all omsorgspersonal och chefer. 
utbildningsinsatsen ger grundläggande kunskaper att 
arbeta systematiskt med social dokumentation med fokus 
på enskildas delaktighet och inflytande. 
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Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa 
och livskvalité. 

 Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité. 

Pågående arbete att höja kvalitén i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå ökad kvalitet 
för socialtjänstens målgrupper. 

Indikator Kommentar 

 Antal avvikelser 
Utbildningsinsats genomfört under våren med chefer 
gällande systematiska kvalitetsarbetet gällande avvikelser. 
Uppföljning på denna utbildning sker under september. 

Utbildningsinsatser är påbörjade riktat till all 
omsorgspersonal om det systematiska kvalitetsarbetet 
med avvikelser. 

Syftet med utbildningsinsatserna är utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i 
verksamheterna och innefattar hela kedjan. 

 Antal förbättrande åtgärder utifrån externa/ 
interna granskningar 

Löpande arbete med resultatet av externa granskningar 
som inkommit under året. Utifrån de brister som 
framkommit har interna egenkontroller genomförts och 
ett arbete påbörjat för att kvalitetssäkra brister. 

Ett påbörjat arbete med övergripande insatser med målet 
att kvalitetssäkra systematiska arbetsmetoder i 
verksamheterna. 

 Antal Lex Sarah 
Utbildningsinsatser är påbörjade för att kvalitetssäkra det 
systematiska arbetet gällande Lex Sarah. Målet med 
utbildningsinsatsen är att kvalitetssäkra hela kedjan från 
aktualisering till att klarlägga händelseförloppet och 
beslut om åtgärder samt uppföljning av åtgärder. 

 Antal Lex Maria 
Påbörjat arbete med med att kvalitetssäkra det 
systematiska arbetet med Lex Maria. 

Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning. (Samverkan med 
näringslivet för innovativa lösningar). (Samverkan kommun - företag 
- universitet, för att generera nya idéer för Kalix utveckling samt bidra till 
forskning). 

 Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning. (Samverkan med näringslivet 
för innovativa lösningar). (Samverkan kommun - företag - universitet, för att generera nya idéer 
för Kalix utveckling samt bidra till forskning). 

Inom socialförvaltningen pågår arbete i samverkan med universitet, gymnasiet samt 
vuxenutbildningen. 

Indikator Kommentar 

 Medarbetarens delaktighet 
Påbörjat arbete för att ökad delaktighet i 
verksamheterna som är en del av det strategiskt 
förändringsarbete. Framgångsfaktorer är att involvera 
medarbetare i nya arbetsmetoder och att arbetet sker 
verksamhetsnära med fokus på förändrat arbetssätt. 
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Indikator Kommentar 

 Antal arbetsplatsförlagda praktikplatser, studenter 
vi tagit emot 

Pågående arbete i samverkan med Vård och omsorgs 
college, vuxenutbildning samt gymnasiet, att fördela och 
möjliggöra praktikplatser inom socialförvaltningens 
verksamheter. Under pågående smittspridning med 
pågående pandemi har verksamheterna i samverkan 
med utbildningen hittat lösningar för att tillgodose 
praktikplatser för att eleverna ska möjliggöras fullständig 
utbildning. 

 Antal examensarbeten 
 

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig 
rikets nivå. 

 Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå. 

Indikator Kommentar 

 Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga 
kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå 

 

Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld 

 Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld 

Socialförvaltningen arbetar med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention 
med ett helhetsperspektiv. Syftet med insatsen är ett förebyggande arbete samt att skapa ett 
kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt 
våld. 

Indikator Kommentar 

 Antal våldsrelaterade ärenden 
 

 Antal utbildningsinsatser 
Planering pågår med fokus på att utveckla och stärka 
arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv. 
Syftet med insatsen är att ett förebyggande arbete samt 
att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt 
arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt 
våld. 

Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet 

 Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet 

Inom socialförvaltningen pågående aktivt arbete med externa projekt med fokus på 
välfärdsteknik samt interna projekt att finna nya arbetsmetoder i delaktighet med professionen. 
Pågående arbete att uppnå ett hållbart arbetsliv med heltid som norm. 
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Förtydligande 

Möjliggöra att alla kan arbeta inom befintliga näringslivet eller ges möjlighet till att utveckla nya 
näringar och företag. 
Förbättra kvinnors förutsättningar att utveckla och förverkliga idéer och driva företag 

Indikator Kommentar 

 Antal utvecklingsprojekt 
Tre övergripande forskningsprojekt är pågående. 

1. Interreg projekt, NACCOP, utvecklar ett viktigt 
gränsöverskridande samarbete mellan ledande 
aktörer inom hälsoområdet i Sverige och 
Finland. Genom NACCOP-projektet kommer 
små och medelstora företag inom hälsosektorn 
att få möjlighet att utveckla 
gränsöverskridande affärsmodeller och 
tillsammans med projektets aktörer skapa 
ökade möjligheter för digital hälso- och 
sjukvård. 

2. Projekt DioD ( Digital och delaktig) som har som 
mål att skapa en plattform som möjliggör ökad 
delaktighet i samhället med anpassad teknik 
som uppfyller äldres behov. Upphandling av 
plattform är pågående.  

3. Projekt Samuel är pågående och målet är att 
öka samverkan mellan företag, vård-och 
omsorgsverksamhet, brukare och patienter 
samt forskare i syfte att utveckla innovativa 
behovsdrivna produkter och tjänster för vård-
och omsorgsmarknadens behov.  

Projekt Motverka ensamhet bland äldre är pågående. 
Etapp 1 är genomfört med förstudie och etapp 2 är 
pågående och utgår från de resultat som framkommit i 
förstudien. Sammanställning av enkät som skickats ut till 
medborgare 65 år och äldre är pågående. Pågående 
arbete i samverkan med intresseorganisationer och andra 
föreningar med målet att skapa en ökad delaktighet och 
befrämja nyttjandet av befintliga samhällsresurser, sker i 
samverkan med kommunens anhörigstöd. Projekt inom 
särskilt och ordinärt boende är pågående med målet att 
höja livskvalité och känsla av sammanhang för att 
motverka ensamhet hos personer som har beslut om 
insatser. 

Förvaltningen har också digitaliseringsprojekt  där 
Visningsrummet ingår. Projekt är pågående med att 
införande av nya arbetsmetoder med hjälp av 
välfärdsteknik i socialförvaltningens verksamheter. 

Flertalet interna projekt är pågående. Dessa projekt har 
inriktningen att hitta nya arbetsmetoder dels med hjälp av 
teknik och även nya arbetssätt för att uppnå ökad god 
vård och omsorg. 

 Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg 
om äldre och personer med funktionsnedsättning, 
andel (%) 

Planering pågår 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 med måluppföljning 
Tjänsteskrivelse med jämställdhetsanalys 2021-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 190 Dnr 2021-00129 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att utveckla 
en god vård och omsorg - tillfällig dagverksamhet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inte införa en tillfällig dagverksamhet för äldre då 
den ordinarie verksamheten startas upp hösten 2021. 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
decembernämnden med reviderade förslag avseende satsningar av 
statsbidraget inför 2022 utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas bedömning.  
 
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 
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 
 
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. Det uppskattades i tidigare prognoser bli våren 
2022, men som läget ser ut nu är detta möjligt att genomföra redan hösten 
2021. 
 
Socialnämnden beslutade att hänskjuta beslutet om tillfällig dagverksamhet 
för äldre från socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att 
avvakta socialförvaltningens helårsprognos. Detta för att säkerställa budget i 
balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och 
kommande år. 
 
Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
decembernämnden med reviderade förslag avseende satsningar av 
statsbidraget utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas bedömning.  
 
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 
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möte är unikt och behöver anpassas efter enskildas behov och 
förutsättningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 191 Dnr 2021-00135 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att utveckla 
en god vård och omsorg - utbildning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra 
utbildningar inom äldreomsorgen. Finansiering sker inom ramen för befintliga 
kompetensmedel eller annat lämpligt statsbidrag innevarande budgetår 2021.  
 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
decembernämnden med reviderade förslag avseende satsningar av 
statsbidraget inför 2022 utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas bedömning.  
 
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 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.  
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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 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. 
 
Socialnämnden beslutade att hänskjuta beslutet om utbildning i 
äldreomsorgen från socialnämnden i maj till socialnämnden i september för 
att avvakta socialförvaltningens helårsprognos. Detta för att säkerställa 
budget i balans under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 
och kommande år. 
Förslaget är att förvaltningen använder redan budgeterade kompetensmedel 
eller annat lämpligt statsbidrag till denna satsning. Befintligt budgeterande 
kompetensmedel har inte kunnat användas som planerat på grund av 
pandemin under innevarande år 2021. 
 
Socialnämnden föreslås besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att 
återkomma till decembernämnden med reviderade förslag avseende 
satsningar av statsbidraget utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas bedömning.  
 
 
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.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15        
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 192 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 använda statsbidraget till oförutsedda kostnader 
inom äldreomsorgen och då framförallt för att förebygga smittspridningen  
av Covid-19. 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
decembernämnden med reviderade förslag avseende satsningar av 
statsbidraget inför 2022 utifrån remissyttranden, omvårdnads- och 
arbetsmiljöutredningen, budget 2022 samt tjänstepersonernas bedömning.  
  
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 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.  
 
 
 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(70) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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 202, några statsbidrag till tillkommit 
hösten 2021 
 
Kostnad 

Äldreomsorgssatsningar 
– beslutade och 
planerade 

Beräknad 
kostnad/år 

Status Datum 
för 
beslut 

Statsbidrag/Finansiering 
2021 

Finansiering 
2022, utreds 
hösten 2021 

Starta en tillfällig 
nattpatrull bemanning och 
bilar. 

1,5 mkr Beslutad 2021-
04-28 

Utökningen finansieras av 
Stadsbidrag 
äldreomsorgsatsningen. 
(9,1) 

Kvarstår behovet 
måste permanent 
finansiering till. 
Lyfts till ordinarie 
driftsbudget 2022 

Etablera projekt 
resursteam/Nära vård 
team för att stärka 
vård/omvårdnad ordinärt 
boende 

2,5 mkr Beslutad 2021-
04-28 

Nära vård med 
primärvården som nav 

 

Anställa sjuksköterska med 
inriktning 
demensomvårdnad 
(Demenssjuksköterska) 

0,8 mkr Beslutad 2021-
05-21 

Finansieras av lämpligt 
statsbidrag 

 

Köpa in personliga 
mobiltelefoner till 
äldreomsorg hemtjänst 

0,3 mkr Beslutad 2021-
06-16 

Nära vård med 
primärvården som nav 

Engångskostnad 
uppstart, 
ordinarie drift vid 
byten. 

Utbildning – öka 
kunskapen inom området 
att åldras med 
funktionshinder 

0,1 mkr Beslutad 2021-
06-16 

Finansieras av lämpligt 
statsbidrag 

Engångskostnad 
2021 

Starta tillfällig 
dagverksamhet för äldre 
(SoL) 

1 mkr Ej 
beslutad 

(2021-
09-29) 

Ordinarie verksamhet 
startas upp hösten 2021 

Finansiering 
ordinarie budget 
2022 

Utbildning - öka kunskapen 
inom området som 
omfattar äldreomsorgen 

0,5 mkr Ej 
beslutad 

(2021-
09-29) 

Finansieras inom ramen för 
ordinarie kompetensbudget 

 

Finansiering av oförutsedda 
utgifter inom 
äldreomsorgen  

2,4 mkr Ej 
beslutad 

(2021-
09-29) 

 Beslutas av 
nämnd med 
hänsyn till det 
ekonomiska läget 
och god 
ekonomisk 
hållning 

Summa 9,1 mkr     
 
Socialnämnden beslutade att hänskjuta beslutet om oförutsedda kostnader 
från socialnämnden i maj till socialnämnden i september för att avvakta 
socialförvaltningens helårsprognos. Detta för att säkerställa budget i balans 
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under året 2021 och med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och kommande 
år. 
 
Av det ekonomiska utfallet 31 augusti 2021 framkommer att förvaltningen 
erfarit omfattande merkostnader relaterade till att förebygga och i största 
möjliga mån minska smittspridningen avseende Covid-19. Därav har större 
delen av äldreomsorgssatsningens 9,1 mkr åtgått i syftet att förebygga 
smittspridningen. Statsbidraget har oavkortat gått till äldreomsorgen. 

 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer      
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 193 Dnr 2021-00062 70 

Digitalt nyckelsystem - uppdatering och information om 
kostnader 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen kring införandet av det digitala 
nyckelhanteringssystemet och godkänner att förvaltningen omfördelar medel 
inom befintliga investeringsmedel.        .  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nyckelhanteringen inom äldreomsorgens hemtjänst, hemsjukvården samt 
stöd och omsorg blir en allt större utmaning och många kommuner väljer att 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom införandet av digital 
nyckelhantering. På detta sätt kan kommunen använda resurser mer 
effektivt, öka kvaliteten på omsorgen och göra den mer jämlik. 
 
Införande av digitala nyckelhanteringssystem innebär att personalen 
använder en och samma digitala nyckel till samtliga lås. Den digitala nyckeln 
laddas enkelt med relevanta behörigheter och aktiveringstid för ett nytt 
arbetspass. Innan den digitala nyckeln aktiverats, eller efter aktiveringstiden 
löpt ut, saknar den helt funktion. 
 
Vid användandet av digitala nyckelsystem loggas samtliga upplåsningar och 
försök till upplåsningar i systemet. 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. Själva projektet för införandet 
av det digitala nyckelsystemet är nu genomfört. Införandet tog ca 2 veckor 
och var helt klart vid midsommar 2021. Från referenskommunerna vet vi att 
det är en inkörningsperiod innan hela organisationen satt sig och användande 
av det digitala nyckelhanteringssystemet blir helt optimerat.      
 
Under införandets gång uppkom ett utökat behov av antalet digitala lås, 
bland annat tillkom lås på större fastigheters soprum för att säkra 
hemtjänstens möjlighet att slänga skräp under arbetspasset. Hade dessa inte 
införts hade exempelvis nattpatrullen och hemsjukvården tvingats har kvar 
soppåsar i bilen under arbetspasset vilket skulle fått en negativ effekt för 
arbetsmiljön och inte minst för smittspridningen i dessa pandemi-tider. 
Dessutom tillkom fler lås än ursprungligen beräknats inom samtliga berörda 
verksamheter. Vid införandet och den inventeringen som genomfördes då 
visade det sig också att det fanns fler flerfamiljshus och privata hyresvärdar 
än den första inventering som gjordes av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Totalt beräknades införandet av digitalt nyckelsystem att beröra ca 500 
enskilda och därtill digitala lås till en uppskattad kostnad för totalt ca 1.6 mkr 
över 2 år. I ledningsgruppen togs beslut om att prioritera årets 
investeringsbudget för att införa hela det digitala nyckelsystemet 2021 som 
ska kvalitetssäkra och effektivisera nyckelhanteringen samt förbättra 
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arbetsmiljön för våra medarbetare. De tillkommande digitala låsen samt 
merkostnader kring dessa innebär att den totala kostnaden för införandet av 
ett digitalt nyckelsystem hamnar på ca 2 mkr, totalt ca 400 tkr mer än 
budgeterat. Dessa medel är omfördelade inom ordinarie investeringsbudget 
för socialförvaltningen.  
 
Jämställdhetsanalys 
Behovet av digitalt nyckelsystem är lika oavsett kön. Dock har vi fler kvinnor 
än män som erhåller insatser hemtjänst därav berör det fler kvinnor. Då det 
är fler kvinnor än män som jobbar inom våra verksamheter påverkas fler 
kvinnor av införandet och åtgärden har en positiv effekt på fler kvinnor vad 
gäller arbetsmiljö.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(70) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 194 Dnr 2021-00248 70 

Information om utredning av korttidsboende Viljan 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och den slutliga utredningen kommer 
att presenteras för socialnämnden den 28 oktober 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om förvaltningens arbete med 
utredningen av korttidsboende Viljan.  
 
Förvaltningen kommer att presentera utredningen till socialnämnden den  
28 oktober 2021.  
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§ 195 Dnr 2018-00067 70 

Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av 
särskilda boendeplatser inför 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta inriktningsbeslut Särskilt boende för äldre 
och överlämnar det vidare till fullmäktige.  
  

- Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av ett nytt Särskilt 
boende för äldre till år 2025 

- Socialnämnden bedömer att behovet är 50 platser inklusive 
korttidsplatser 

- Socialnämnden föreslår att 
fullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med 
socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig 
placering 

- Socialnämnden anser att boendet ska innehålla digitala lösningar, ny 
teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna 
brukarfokus, hög kvalité på omsorgen samt en väl fungerande 
arbetsmiljö 

 
Socialnämnden beslutar även om löpande återrapporter till nämnden hur 
arbetet fortlöper. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov 
av äldreboende (särskilt boende för äldre) i kommunen. 
Syftet med utredningen var att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ 
för kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet, 
befolkningsutveckling och kvalitetskrav.  
Utredningen är sammanställd i en rapport. Rapporten har varit ute på remiss 
hos samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
fritids- och kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 
Socialnämnden beslutade i juni att uppdra förvaltningschefen att komma med 
ett förslag om ett inriktningsbeslut gällande Särskilt boende för äldre till 
socialnämnden i september 2021. 
 
Bakgrund   

Demografin i Kalix pekar på att vi blir fler äldre i kommunen. Vård- och 
omsorgsbehovet väntas öka: En strategiplan måste tas fram för att möte det 
framtida behovet av välfärd inom äldreomsorgen.  
 
Kommunerna har ett ansvar att upprätta planer för bostadsförsörjningen i 
syfte att skapa förutsättningar för att samtliga kommunmedborgare ska få 
möjlighet att leva i goda bostäder. Bostadsförsörjningen ska grundas på 
uppgifter gällande kommunens demografiska utveckling och efterfrågan på 
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bostäder, bostadsbehovet samt särskilda grupper. Socialnämnden har 
dessutom en skyldighet att verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständig under trygga förhållanden, samtidigt som de ska ha 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
 

Beredning av ärendet 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av 
äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov föreslå lokaler 
och driftsform. 
Syftet med rapporten var att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ 
för kommunens särskilda boenden där hänsyn ska tas till 
ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav. 
Följande delområden skulle utredas och planeras i samverkan med berörda 
förvaltningar och Kalixbo för vidare beslut 
 

- Statistik, väl genomarbetad prognos fram till 2040, samt en historisk 
sammanfattning samt framtidsforskning och andra studier inom 
området.  

- Utreda alternativa boendeformer om behov föreligger. 
- Särskilda boenden för äldre, utreda de möjliga alternativen utifrån vart 

boenden ska byggas och vidare planering av fastigheten. 
- Utse en arbetsgrupp med berörda nyckelpersoner som ska arbeta med 

frågan. 
- En analys och utarbeta förslag av driften, bemanning, nattbemanning, 

struktur organisation och ledarskap.  
- Utredningen skulle göras utifrån ett helhetsperspektiv med 

värdegrunden som bas. 
- Vi skulle även analysera och planera för möjlighet till e-hälsa på det 

nya boendet. 
 
Utredningen är sammanställd i en rapport. Rapporten har varit ute på remiss 
hos samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
fritids- och kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 
Socialnämnden beslutade i juni att uppdra förvaltningschefen att komma med 
ett förslag om ett inriktningsbeslut gällande Särskilt boende för äldre till 
socialnämnden i september 2021. 
 
Socialnämnden ser att Kalix kommun bör arbeta än mer strategiskt för att 
skapa nya former av boenden, målet bör vara att det skapas ett utbud som 
passar olika individuella preferenser. Genom att skapa en flexibilitet i utbudet 
går det att möjliggöra förutsättningar för att personer ges frihet att bejaka 
sina egna intressen och behov. Vi ser att det behövs andra alternativ med 
olika vårdbehovsnivåer.  
 
Vidare ser vi en stor risk gällande bristen på arbetskraft. Vi kommer att ha 
stora problem med kompetensförsörjningen i framtiden. Att lyckas rekrytera 
alla nya medarbetare som kommer att behövas i socialtjänsten kommande 5-
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10 åren kommer att bli en utmaning. Ett nytt särskilt boende gör denna 
utmaning än mer ansträngd. Vi prognostiserar en stor fara med att vi inte 
kommer att kunna bemanna med den bemanning som kommer att behövas. 
Helt enkelt för att det inte kommer finnas tillräckligt många människor att 
anställa i förhållande till välfärdens behov.  
 
Socialnämnden föreslår att berörda nämnder påbörja processen snarast och 
bedömer att det finns behov av 50 platser till år 2025 och processen kan ses i 
flera faser. Fas 1 projektering och detaljerad planeringsutredning och fas 2 
igångsättande.  
 
Socialnämnden bedömer att det är viktigt att fullmäktige, berörda nämnder, 
stiftelser och bolag tillsammans verkar för att etablera fler boendealternativ 
för äldre såsom kamratboende, seniorboenden, trygghetsboenden, 
biståndsbedömda trygghetsboenden osv. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås i samråd med socialnämnden utreda två-
tre reella förslag inklusive lokalisering av ett nytt Säbo. Socialnämnden anser 
att placeringen bör vara strategiskt med tanke på samhällets framtida 
utveckling och vara i centrala Kalix. Socialnämnden föreslår att i den 
fördjupade utredningen bör tillbyggnad vid Kristallgården samt Rosengården 
göras samt  utreda nybyggnation och föreslå lämplig placering.  
 
Vid nybyggnation bör miljömedvetenhet, hållbarhet och energikostnader 
finnas med i både fastighetsdelen och driftdelen. Vi vill att det ska bli en bra 
arbetsmiljö för medarbetarna och livsmiljö för brukarna. Socialnämnden vill 
använda ny modern teknik och digitala lösningar där också nya moderna 
metoder kan implanteras och utvecklas.  
Socialnämnden bedömer att behovet är ca 50 nya boendeplatser, där 
platserna/lägenheterna kan ställas om till korttidsboende eller andra 
boendeformer om och när behovet förändras. Socialförvaltningen jobbar 
vidare med framtagande av ett funktionsprogram för Särskilda boende för 
äldre i Kalix kommun som kommer att presentas i socialnämnden under 
hösten 2021 för vidare beredning. 
 
Socialnämnden har senaste år genomgått en ekonomisk genomlysning och 
har en ansträngd ekonomi där ambitionsnivåer och kostnader måste 
harmonisera och kostymen anpassas.  
Vi har gjort effektiviseringar för att ha en god ekonomisk hushållning utifrån 
uppdraget och ambitionsnivå och politiska mål. Socialnämnden bedömer det 
inte rimligt att ytterligare effektiviseringar kan genomföras utan märkbara 
konsekvenser för medborgarna, för att med egna medel omfördela till driften 
av ett nytt Särskilt boende för äldre. Vi ser i övrigt en ökning i till exempel 
hemtjänsten så omfördelningar och effektiviseringar står för dörren fortsatt 
för socialnämnden.  
Det vi ser är att vi har höga placeringskostnader för barn och unga med 
inslag av våld i nära relationer. Kan kommunen i sen helhet jobba preventiv 
och minska detta kan socialförvaltningens budget utan tvekan påverkas i rätt 
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riktning. Här vill socialnämnden uppmana samtliga nämnder, bolag, stiftelser 
att bidra och att fullmäktige lyfter frågan högt på agendan.  
 
Efter det att utredningen Särskilda boende för äldre gjordes har det 
tillkommit en faktor, pandemin covid-19 som påverkat socialnämnden. Dessa 
lärdomar och erfarenheter bör beaktas vid ett nytt boende i den detaljerade 
planeringsfasen. Vi måste bland annat kunna bedriva kohortvård med allt vad 
det innebär. Vi vet också att värmeböljor förekommer och ett nytt Säbo 
måste ha klimatanläggning för att ha en god inomhusmiljö för denna sköra 
grupp.  
Vi vet också att stora satsningar inom industrin och omställning till förnybar 
energi bland annat står för dörren i länet, hur det spås påverka förvaltningen 
är svårt att sia om. Förhoppningsvis vill människor flytta till Kalix och 
medborgarna ökar vilket torde vara positivt för kommunens ekonomi och 
välfärd.  
 
Tidplan  

En tidplan behöver tas fram. Socialnämnden bedömer behovet av ett nytt 
Särskilt boende för äldre till år 2025 om 50 platser som kan nyttjas och 
ställas om till annat boende om och när behovet förändras.  
 

 
 
 
Jämställdhetsanalys 

Äldre människor är ingen homogen grupp. Det innebär att det i 
äldreomsorgen borde finnas olika alternativ som utgår från de olika behov 
och variationer som finns hos de äldre medborgarna. Det vi vet är att 
åldrandet ser olika ut för kvinnor och män, för svenskar och utrikesfödda, för 
rika och fattiga, för dem med låg och hög utbildningsnivå, för äldre på 
landsbygden, i samhällen och i städer samt för personer med 
funktionsvariationer. En jämlik äldreomsorg behöver bidra till att främja 
jämlikhet i levnadsvillkor, vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund och 
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möjligaste mån bidra till att äldre kvinnor och man ska kunna leva sitt liv som 
de vill med en trygg och säker vård och omsorg.  
  
Många äldre föredrar att bo kvar hemma, i ordinärt boende, långt upp i ålder, 
men när den äldre inte längre vill kan det saknas eller vara begränsat av 
lämpliga, inte alltför dyra, alternativ. Ett utbud av trygghetsbostäder eller 
seniorboende kan vara en möjlighet till ett särskilt boende. Dessa finns dock 
inte överallt och erbjuder inte alltid den ökade trygghet som en del äldre 
efterfrågar. 
 
En annan viktig del att komma ihåg när det gäller äldreomsorgens utformning 
är att det också en fråga om kvinnors villkor. Merparten av dem som arbetar 
inom äldreomsorgen är kvinnor och de flesta av brukarna av äldreomsorg är 
också kvinnor.  
En förutsättning för att säkra personalförsörjningen är att äldreomsorgens 
yrken upplevs som attraktiva. Det handlar inte bara om att rekrytera ny 
personal utan en minst lika viktig del är att behålla skickliga medarbetare. 
Det kräver en god arbetsmiljö, tillgång till kompetensutveckling och att 
arbetsgivare kan erbjuda heltidsarbete. Av antalet anställda inom vård och 
omsorg i Sverige är det färre än 10 procent män, men upp till var fjärde ung 
man kan tänka sig ett jobb inom välfärdssektorn.  
 

 
 
Bilagor 

Utredning Säbo 2022 
Bilaga Säbo-utredningen matris fastigheter behov av åtgärder 20201105 
Protokollsutdrag socialnämnden 180521 utredning säbo 
Protokollsutdrag 2021-06-16 § 149 Uppdrag rörande vidare utredning och 
planering av särskilda boendeplatser inför 2022 
Protokollsutdrag 2020-12-09 § 148 Uppdrag rörande vidare utredning och 
planering av särskilda boendeplatser inför 2022 
Inkommit yttrande remiss Kommunstyrelsen – Yttrande till soc - KS 
Inkommit yttrande remiss Samhällsbyggnadsnämnden – SBN § 63 remissvar 
särskilda boendeplatser 
Inkommit yttrande remiss Utbildningsnämnden – Beslut 202100008-UBN-§ 
17 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(70) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Inkommit yttrande remiss Fritids- och kulturnämnden – Beslut-202000200-
FKN-§ 18 
Sammanställning remissvar intresseorganisationer 210506 
 
Underlag 

Regeringens skrivelse 2017/18:280 – ”Framtidens äldreomsorg – en nationell 
kvalitetsplan” 
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd9df7
625d2e10/framtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-
2017_18_280.pdf 
 
Socialstyrelsen (Sos), ”Personer som har särskilt boende efter ålder 2018”. 
Publicerad i SCB Jämställdhet 
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-
halsa/aldreomsorg/personer-som-har-sarskilt-boende-efter-alder/ 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 196 Dnr 2021-00075 70 

Bostadssituationen i Kalix - Uppskattat behov av bostäder 
från socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att framlägga denna skrivelse till Kommunstyrelsen 
och Samhällsbyggnadsnämnden. 
                           
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har i flera år analyserat och framlagt en bedömning av 
behovet avseende bostäder och bostadssituationen och hur den påverkar 
verksamheten. Den är delgiven Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden. Vi kan summera att analysen och bedömningen 
av det vi har sett över tid är att situationen har varit mycket ansträngd 2015-
2016 men har stabiliserats någon senaste åren. 2020 flyttade tex mycket få 
nyanlända till Kalix på grund av Pandemin. Migrationsverket placerade få nya 
medborgare under denna tid. Vi har utifrån denna genomlysning gjort en 
övergripande behovsinventering av bostäder som vi bedömer är till för 
brukare, klienter och medborgare.  
 
Förvaltningen ser att behovet av bostäder har stabiliserats men vi har fortsatt 
behov framför allt bostäder till mottagande av nyanlända. Vidare är det 
fortsatt svårt att hitta bostäder för framförallt ungdomar, personer med olika 
funktionsvariationer, äldre, stora barnfamiljer och familjer som separerat, 
samt bostadslösa och personer med missbruk. Bostadssituationen har en 
direkt negativ påverkan för socialförvaltningen, det blir en fördyrning som får 
även ekonomiska konsekvenser. 
 
Avseende behovet av Särskilt boende för äldre SoL hänvisar förvaltningen till 
den separata utredningen som är gjord vintern 2020 Utredning och planering 
av särskilda boendeplatser inför 2022 Beslut väntas fattas 2021.  
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Bostadsbehovet sammanfattat 
 
Socialförvaltningens senaste kartläggning visar följande behov: 
BOENDEFORM BEHOV ANTAL PLATSER (2022) 
Trygghetsboende för äldre 40 varav 6-8 lägenheter behöver vara 

biståndsbedömda trygghetsboende som 
förslagsvis är integrerad i 
Trygghetsboendet  

SÄBO* Avvaktar beslut 
Nya boendeformer för äldre 25 lägenheter(såsom Tallkronan 

kamratboende och liknande) 
  
IFO, Stöd och omsorg  
Mindre lägenheter* (1-2 rum 
och kök) 

Totalt: 2, ej placeras på samma områden 
Boendekarriär 
Steg 1: Övergångs/Utredningsboende 
(Kommunen står för hyran) 
Steg 2: Utslussboende 
Steg 3: Andrahandskontrakt 
Steg 4: Första handskontrakt 
 
Samtliga lägenheter bör ej vara på 
markplan. 

Större lägenheter (3-5 rum 
och kök) 

Totalt: 5 
Främst till nyanlända 

Bostadsmoduler*  4 till (finns 8 stycken befintliga moduler 
idag) kan ej placeras på samma områden.  

 
Fotnot: 

- Samtliga lägenheter bör ej vara på markplan. 
- Vi har en önskan om fortsatt god samverkan för att kontrakten skall 

kunna övergå i förstahandskontrakt. 
 
Bakgrund och beskrivning av ärendet 

Kommunens bostadsansvar 

Bostadsförsörjningen 
Varken FN:s förklaring och konvention eller Europarådets stadga kan 
åberopas av enskilda för att utkräva en rätt till bostad från kommunen eller 
socialtjänsten. Inte heller regeringsreformen (RF) kan åberopas för att 
utkräva en sådan rätt.  
Men kommunerna har i lag getts ett ansvar för bostadsförsörjningen. Lagen 
om kommunernas bostadsförsörjning (2000:1383) fastställer att varje 
kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar 
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för alla kommuner att leva i goda bostäder. Lagen innehåller förenklat 
uttryckt följande delar: 

- Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

- Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. 

- Vid planeringen ska kommunen, om det behövs, samråda med andra 
kommuner som berörs av planeringen 

- Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun 
anordna bostadsförmedling 

- Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och 
underlag 

- Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen. Det betyder att de 
ansvarar för att planera att det finns bostäder för alla i kommunen. 

- De allmännyttiga bostadsföretagen är ett verktyg för att arbeta med 
bostadsfrågan och leva upp till lokala bostadspolitiska mål. 

 
Den enskildes rätt till bostad 
Oaktat det ansvar som har ålagts kommunen genom 
bostadsförsörjningslagen kan lagen inte åberopas av enskilda för att utkräva 
en rätt till bostad från kommunen eller socialtjänsten. 
 

Socialförvaltningens bostadsansvar 

Socialtjänstens ansvar 
Det följer ingen rätt av internationella konventioner eller svensk grundlag för 
enskilda eller familjer att få hjälp från kommunen och socialtjänsten med att 
anskaffa eller ordna en bostad. Inte heller lagen om kommunens 
bostadsförsörjningsansvar ger någon sådan rätt. Frågan är om en sådan rätt 
däremot följer av socialtjänstlagen? 

- Socialtjänstlagen är en välfärdslag. 
- Socialtjänstens insatser är ett skyddsnät i utsatta situationer eller 

perioder i livet som ska omfatta samtliga medborgare. 
- Portalparagrafen 1 kap 1 § SoL anger att socialtjänsten ska på 

demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 
deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. 

- Av förarbetena framhåller regeringen att de övergripande målen i 
första hand bör ses som politiska riktmärken för socialtjänstens 
långsiktiga utveckling. 

- Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän 
rätt att få en bostad av socialtjänsten. Egentligen har endast tre 
grupper i samhället en lagstadgad rätt till bostad. 

 
Ansvaret för hemlösheten 
Socialstyrelsen har i flertal rapporter beskrivit att hemlöshet är en 
socialpolitisk och en bostadspolitisk fråga. Frågan berör många delar i 
samhället och ett delat ansvar är nödvändigt för att motverka hemlöshet. 
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Socialtjänstens ansvar - Många av de hemlösa som vistas på exempelvis en 
kriminalvårdsanstalt eller ett stödboende har svårigheter med missbruk, 
psykisk ohälsa eller har samsjuklighet. Bostad och stöd i vardagen är en 
förutsättning för att behandlingen ska fungera. Regeringen framhåller att 
långsiktiga och uthålliga strukturer för samverkan mellan bland annat 
kommuner, landsting, kriminalvård och Sis måste byggas upp. 
Kriminalvården har inlett dokumentation och samverkat med 
beroendeenheter och socialtjänst vilket har lett till ökad uppmärksamhet på 
boendefrågan. 
 
Kommunens ansvar - Viktigt att arbeta brett för att inträdet till den ordinarie 
arbetsmarknaden ska underlättas för dem som befinner sig i så kallade 
boendetrappor, träningslägenheter och andra boendeformer som 
tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. Kommunen har tecknat 
avtal med fastighetsägare och hyr ut i andrahand till dem som inte kan stå för 
kontraktet själva. Denna marknad kallas i sammanhanget sen sekundära 
arbetsmarknaden. Regeringen understryker att den vill stimulera kommuner 
att tillsammans med bostadsföretag utveckla arbetet så att fler hemlösa får 
eget kontrakt 
Forskningen har visat att en permanent bostad som kompletteras med ett 
individuellt stöd, är det bästa sättet att på lång sikt motverka hemlöshet. 
 
Rätt till en bostad 
Socialtjänsten saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få 
en bostad av socialtjänsten. 
Endast tre grupper i samhället har en allmän rätt att få en bostad: 

• Asylsökande – främst ett statligt ansvar genom migrationsverket 
• Äldre och funktionsnedsatta personer som har behov av särskilt 

boende eller bostad med särskild service för sin omvårdnad och 
trygghet 

• Vissa nyanlända invandrare som anvisas till kommunen för bosättning. 
 
Funktionsnedsatta personer  
Socialförvaltningen är beroende av god tillgång på lägenheter för hushåll som 
av sociala eller medicinska skäl inte kan ordna bostad på egen hand, för 
individer/hushåll som med eller utan stöd klarar ett integrerat boende inom 
det ordinarie bostadsbeståndet. 
Bostaden är en viktig faktor för att kunna;  
 

 etablera sig socialt och minska utanförskapet 
 bygga upp långsiktiga kontakter  
 söka och få arbete, vilket är grunden till egen försörjning 

 
Det vi ser är att Psykisk ohälsa ökar oavsett ålder. Samtida sjuklighet ökar 
och denna komplexitet ställer ännu större krav på vårt utbud av insatser och 
olika boendeformer. Ett bredare utbud för att kunna tillgodose allas olika 
individuella behov, viktigt i hela vårt samhälle. 
Vi ser en tydlig generationsväxling. Det går tydligt att urskilja två skilda 
grupper, de som tidigare vistats på institution och/eller levt allmänt mindre 
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integrerat i samhället och den nya generationen - integrationsgeneration, den 
nuvarande yngre generationen som har svårare att godta, att bli 
identifierade/klassificerade som funktionshindrade eller att acceptera det vårt 
samhälle idag kan ge i stöd, detta trots att de har svårt att klara sig och även 
riskerar att råka illa ut. 
 
Bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – 
en ovillkorlig rätt, i LSS anges konkret vilka insatser de personer som 
omfattas av lagen har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och 
om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av de insatser som regleras i 
lagen är vuxnas rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt 
anpassad bostad (9 § 9 LSS). Vid bedömningen av om en enskild har behov 
av insatsen i sin livsföring måste jämförelser göras med den livsföring som 
kan anses normal för personer i samma ålder. Genom insatsen skall den 
enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor där boendet är en viktig del av livet. 
 
Nationellt och även i Kalix har behovet av LSS-bostäder ökat de senaste 10 
åren, utifrån en ökning av antalet personer med identifierade behov och att 
fler nyttjar sin LSS-bostad under längre tid. Antalet personer som omfattas av 
lagen LSS ökar och även medellivslängden inom målgruppen ökar.  
Vi har idag två huvudfrågeställningar vårt nuläge och vår framtid. Den första 
är kvantitativ och berör hur många lägenheter kommunen har till sitt 
förfogande samt behöver i framtiden. Den andra är kvalitativ och berör vilken 
utformning och tillgänglighetsgrad dessa boenden har, i syfte att säkerställa 
god matchning gentemot målgruppens behov idag och i framtiden. Vi bör 
även göra en bedömning av teknisk status på befintliga fastigheter för att 
kunna avgöra om det kommer att krävas renovering som kan minska 
kapaciteten under en period.  
Ett LSS boende med tillgång till omsorg, stöd och service, i förarbeten till 
lagen anges att boendet kan utformas på olika sätt men det finns två 
huvudformer; gruppbostad och servicebostad.  
En gruppbostad kan erbjudas till en person som har så stora behov av tillsyn 
och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. 
Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 
gemensamma utrymmen. Enligt förarbetet är möjligheten till sociala 
relationer med andra nödvändigt i en gruppbostad. En fast personalgrupp 
finns tillgänglig med uppgiften att täcka de boendes stödbehov.  
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till 
gemensam service och fast anställd personal som kan kontaktas dygnet runt, 
dock behöver personalen inte finnas i direkt anslutning. Lägenheterna är 
anpassade efter de enskildas behov och ligger ofta samlade i samma hus eller 
i kringliggande hus. Servicebostad är således en mellanform mellan ett helt 
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.  
 
Centralt i ett boendes karaktär är den grad av fysisk tillgänglighet som 
lägenheten har eller möjliggör. Med fysisk tillgänglighet avses två 
grundläggande faktorer; dels att den enskilde ska erbjudas ett välanpassat 
boende, dels att det ska möjliggöra en god arbetsmiljö för personalen på 
LSS-boendet. Den första faktorn, att den enskilde ska erbjudas en lägenhet 
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som är fysiskt tillgänglig, är en av de viktigaste aspekterna men också en av 
de största utmaningarna. LSS är en rättighetslagstiftning, vilket innebär att 
LSS-verksamheten ska prioriteras framför annan kommunal verksamhet. Om 
kostnader för LSS-verksamhet ökar leder detta till att annan verksamhet i 
kommunen kanske behöver stå tillbaka. Det är alltså av stor vikt att 
kommunen har en god finansiell ställning för att kunna göra de investeringar 
som krävs i LSS-boenden och kunna ge de insatser som målgruppen har rätt 
till. Målgruppen för LSS-boenden är en komplex grupp och den enskildes 
behov kan variera över tid. Således kan det finnas anledning att utforska 
möjligheter för ökad flexibilitet för att bättre möta den enskildes behov i olika 
skeden i livet, vilket skulle kunna leda till ännu bättre kvalitet och resultat. 
För att ökad flexibilitet ska ha ett positivt utfall, måste den dock alltid utgå 
ifrån självbestämmande och delaktighet. Att de som bor i Bostad med särskild 
service får inflytande på valet av bostad är en förutsättning för ett 
ändamålsenligt stöd. 
 
Hur prognostisera kommande behov 
 

1. Personer som idag har behov är grunden till den framtida prognosen 
då de allra flesta av dem kommer ha behov i flera år framåt 
 

2. Under kommande åren kommer också ytterligare personer tillkomma i 
målgruppen, varav en väsentlig del av dessa individer är kända av 
kommunen. Vi kan anta vilka som kan väntas få ett beslut efter 
eventuell ansökan 
 

3. I beräkningen måste vi anta att det finns och uppkommer behov som 
vi inte i dagsläget har eller kan identifiera 
 

Det finns svårigheter med träffsäkerheten i att prognosticera behovet, olika 
former av boenden, det finns flera oförutsägbara faktorer som påverkar 
behovet och därmed planeringen. Personerna i nämndens målgrupper bor 
länge i sina bostäder med anledning av att det föreligger ett varaktigt behov 
av stöd, service och omvårdnad. Det handlar således oftast om behov av ett 
boende i ett livslångt perspektiv. Förändringar i tillämpningen av rätten till 
personlig assistans kan påverka behovet av antalet bostäder med särskild 
service. Efterfrågan på bostad med särskild service kan komma att öka från 
målgruppen, om möjligheten att få sina behov tillgodosedda genom personlig 
assistans fortsätter att stramas åt.                                                                                       
 
Den nya generationen, unga vuxna med olika funktionsvariationer, 
målgruppens boendepreferenser i olika studier, nationellt och internationellt 
visar att många önskar en egen bostad, att bo själv (eller tillsammans med 
en partner) i stället för tillsammans med andra personer med 
funktionsnedsättning - variationer. Olika undersökningar visar att denna 
målgrupp värdesätter en boendeform som tillfredsställde deras 
grundläggande behov av mat, trygghet, ett tak över huvudet och ett boende 
som inte var alltför betungande för ekonomin. Dessa grundläggande behov 
skiljer sig dock inte på något sätt från andra medborgare i samhället.   
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Vanliga huvudteman i önskan om boende - boendepreferenser är: 
 

• Platsen. Viktigt att känna sig trygga och säkra, inte bara fysiskt utan 
också psykiskt beträffande rätten att bo kvar.  

• Andra boende. Åsikter om vilka personer de ville bo tillsammans med, 
många vill inte bo tillsammans med andra som hade funktionshinder.  

• Önskan om ett normalt liv. Delaktighet i behovet av stöd och service, 
egna önskningar beträffande livsstil och framtid.  
 

Det betonas även i en studie känslan av gemenskap, bostadens läge, skicket, 
storleken, hyresbeloppet och områdets grad av trygghet. Bostadens läge 
handlade om närheten till busshållplatser, centrum, familj och vänner, affärer 
med mera.  
Det som även är viktigt att beröra är behoven av stöd, service och 
omvårdnad, tillgången till personal under dagtid alternativt dygnet runt.  
 
I vår målsättning bör det finnas en viss rörlighet och omsättning mellan de 
olika boendeformerna, då verksamheterna innehåller olika omvårdnadsnivåer 
för målgruppens skiftande behov. Det ska vara möjligt för personer inom de 
olika bostadsformerna att på sikt kunna flytta från en gruppbostad till en 
servicebostad, eller tvärtom, för att ha stöd, service och omsorg utifrån det 
aktuella behovet.   
Olika boendeformer, fler bostäder med olika karaktärer är av vikt för att 
möjliggöra en rörlighet mellan de olika bostadsformerna. Detta för att i 
synnerhet tillgodose de individuella behoven som är av skiftande karaktär 
under enskilt livslopp, samt att möjliggöra för enskild individ en 
boendekarriär. Styrande faktorer och vårt viktigaste mål är att skapa 
förutsättningar för ett självständigt och värdigt liv för personer med 
funktionshinder. Handikapp kan sägas vara skillnaden mellan den enskildes 
behov och hans eller hennes möjligheter att få dem tillgodosedda, det vill 
säga att kunna leva som andra. Det handikappolitiska arbetet skall därför 
inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället 
för personer med funktionshinder. 
 
Nyanlända 
Kommunerna tilldelas varje år ett så kallat kommuntal som anger hur många 
nyanlända som vår kommun ska ta emot, kommun talet 2021: 24. 
Socialtjänsten ansvarar för bosättningen (anskaffning av bostad) och 
mottagningen av nyanlända. Det är svårt att förutse behoven av bostäder och 
planera för kvotflyktingar då vi inte vet i förväg andelen kvotflyktingar som 
tilldelas kommunen samt att andelen snabbt kan förändras med nya 
regeringsbeslut. Andelen kvotflyktingar påverkas av läget i världen. 2020 och 
2021 har mottagandet kraftigt påverkats av den pågående pandemin. 2021 
tar vi fortfarande emot från kommun talet 2020. 
Vi ser att verksamheten är i behov av en del mindre men främst större 
lägenheter för att kunna svara upp till den överenskommelse som finns. 
Viktigt i sammanhanget är att tänka på att det finns goda kommunikationer in 
till Kalix från bostadsorterna. Vi ser att hus inte ä optimalt pga. att de 
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kvotflyktingar som kommer har mycket lite eller ingen erfarenhet alls av att 
sköta ett hus.  
 
Ökade kostnader för nyanlända 

Eftersom kvotflyktingarna har en lagstadgad rätt till bostad när de anländer 
kan vi behöva anordna med kortsiktiga boenden som oftast är dyrare. 
 
Särskilt utsatt grupp 
Det finns inte någon allmän rätt utifrån socialtjänstlagen för enskilda att få en 
bostad. Inte ens bostadslösa i allmänhet har rätt att få hjälp med bostad från 
socialtjänsten. Vad lagstiftaren enligt domstolen främst haft för ögonen har 
varit ekonomiskt bistånd och bistånd till vård- och behandlingsinsatser samt 
stöd och service av olika slag. 
 
Socialtjänsten kan endast sägas ha ett egentligt ansvar att bistå med 
anskaffning av bostad för dem som är helt bostadslösa och samtidigt har 
speciella svårigheter att anskaffa en bostad på grund av att de tillhör en 
socialt utsatt grupp. Följande krav skall vara uppfyllda för att rätt till bistånd 
genom anskaffande eller tillhandahållande av bostad ska föreligga: 
 

1. Att den enskilde efter sin förmåga ska ha tagit ansvar för sin situation 
och kan visa att hon eller han har uttömt sina möjligheter att ordna ett 
boende. 

2. Att den enskilde vid ansökningstillfället ska vara helt bostadslösa 
(hemlös eller Kvalificerat bostadslös1). 

3. Den enskilde ska dessutom ha speciella svårigheter att på egen hand 
skaffa bostad på grund av tillhörigheten till en socialt utsatt grupp. 

 
Gruppen särskilt utsatta ökar och är svåra att hitta bostad trots socialt 
kontrakt. 
 
Våldsutsatta 
5 kap. 11 § socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens ansvar för personer som 
är utsatta för våld eller övergrepp. Socialnämnden skall särskilt beaktas att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
Utsattheten kan innebära att personen eller familjen är i behov av bistånd 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen av olika slag för sin försörjning eller 
livsföring. Detta gäller särskilt vid akut bostadslöshet eller skyddsbehov. 
 
Antalet våldsärenden har nästan fördubblats 2020 och vi ser ett ökat behov 
av bostäder och skyddade boenden för våldsutsatta. De våldsutsatta som har 
                                   
1 Att den enskilde vid ansökningstillfället saknar varje form av boende alternativ är mer 
kvalificerat bostadslös genom att boendet svårligen kan ses som ens ett mindre kvalitativt 
boende. Ett exempel är boende i en husvagn utan tillgång till basala grundläggande funktioner. 
Domstolen tillämpar följaktligen ett mer restriktivt bostadslöshetsbegrepp än det begrepp som 
idag används av socialstyrelsen och SCB vid framtagande av statistik för bostadslöshet. Detta gör 
att sökande som tillfälligtvis löst sitt boende exempelvis hotell och vandrarhem eller tillfälligt bor 
hos bekanta, vänner och släkt vid tillämpning av lagen inte ses som helt bostadslös i domstolens 
mening. De kan följaktligen få avslag på sin ansökan om hjälp med bostad. 
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svårast att få eget kontrakt är de som har skulder eller 
betalningsanmärkningar i bagaget. De som gör det extra svårt i 
våldsärendena är att det till exempel oftast är olämpligt med markplan och 
att hänsyn måste tas till vart våldsutövaren bor.  
 
Akuta tillfälliga övernattningar 
Ett kortsiktigt bistånd för att undanröja akut hemlöshet där inga andra 
lösningar finns. Biståndet kan verkställas genom t ex rum på vandrarhem 
eller dylikt. Tillgången på tillfälliga akuta lösningar har minskat i Kalix. Detta 
leder till svårigheter att tillgodose behovet av akut ”tak-över-huvudet” under 
till exempel beredskapstid eller inför helger. Kalix har tillgång till en möblerad 
jourlägenhet som kan användas vid akut och/eller tillfällig hemlöshet under 
en begränsad tid. 
 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 
Bostadsbrist och svårigheter att få en bostad leder till ökade kostnader för 
försörjningsstödet då vi får godkänna dyrare boendealternativ samt att 
tillfälliga lösningar ofta är dyrare, trots lägre standard. Vi ser en ökning av att 
bostadslösa människor löser sin situation med dyrare alternativ. I vissa fall 
måste människor ansöka om försörjningsstöd för att klara de höga 
kostnaderna för t ex direktverkande el under vinterhalvåret, trots att 
personen/-erna är självförsörjande i övrigt.  
 
Vårdplanering och eftervård samt ”utsluss” 
Personer med missbruk eller beroende vilka vårdats utanför orten som 
kommer hem för eftervård kan beviljas en tillfällig bostad i en 
utslussningslägenhet via socialtjänsten. Om vi ej har en bostad finns risk för 
att placeringarna bli längre då vi ej kan ordna eftervården på orten. Då det 
råder bostadsbrist blir dessa personer ofta kvarboende i 
utslussningslägenheterna vilket innebär att personen inte kommer vidare i sin 
planering samt att kommunens utslussningslägenhet blir upptagen för andra 
behövande. För att få till en fungerande öppenvård/eftervård för dessa 
personer krävs att de först har en bostad. Att återvända till hemlöshet 
riskerar att den behandling de genomgått kan vara förgäves. 
 
Idag har vi tillgång till 4 utsluss-/träningslägenheter vilka för närvarande är 
upptagna av personer i olika lägen i sin förändringsprocess. Vi ser inom 
gruppen unga vuxna och vuxna att problematiken är mer komplex och det 
finns idag ett större behov av utsluss-/träningslägenheter för att de med stöd 
skall träna sig i att klara en egen bostad.  
 
Utslusslägenheter/träningslägenheter är kostnadseffektivt 
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Jämställdhetsanalys 

Bostäder är en samhällsfråga som inte endast berör 
socialnämnden/Socialtjänsten utan är en fråga för samhället i sin helhet. I ett 
jämställt samhälle har kvinnor och män makt på kollektiv nivå att forma 
samhället och på individuell nivå makt att forma sina liv. På den individuella 
nivån kan makt att forma sitt eget liv bli fråga om en bostad. Bostadsbristen 
påverkar i allra högsta grad den enskilde personen negativt avsett kön. Fler 
bostäder skulle gynna både män och kvinnor oavsett livssituation, men 
framförallt utsatta grupper drabbas hårdare av bostadsbrist när konkurrensen 
är hård.  
 
Alla människor som lever i hemlöshet eller inte har möjlighet till ett 
permanent boende är utsatta och skapar också ojämlikhet i levnadsvillkor. 
Kvinnor som är utsatta för våld och/eller har någon form av missbruk är 
enligt statistik ofta mer utsatta än män. Våld i nära relation är också något 
som drabbar fler kvinnor än män, även om både kvinnor och män oavsett 
social tillhörighet kan drabbas, men kvinnor utsätts i större utsträckning för 
våld av närstående visar statistiken.  
 
Det är viktigt att belysa att våld i nära relationer även inkludera psykiskt våld 
samt social och ekonomisk utsatthet. En konsekvens ekonomisk utsatthet kan 
vara att våldsutsatta kvinnor kan vara både socialt isolerade såväl som 
ekonomiskt utsatta genom att de inte har några egna resurser att tillgå om 
dom vill lämna relationen. Då bostadssituationen redan medför en svårighet 
att få en egen bostad kan den kombination tillsammans med dåligt ekonomi, 
och kanske också betalningsanmärkning, bli en form av dubbelbestraffning 
som försvårar att lämna en relation med våld.   
 
Personer med missbruk är mer utsatta, även efter behandling, då missbruk 
förutom att de kan leda till hälsoproblem även kan leda till ekonomiska 
problem, bostadslöshet och våld. Kvinnor i missbruk utsätts ofta för våld och 
bristen på bostäder kan innebära att både kvinnor, och män, blir hänvisade 
till temporära lösningar, vänner och bekanta som ökar risken att man återgår 
till samma destruktiva miljö som tidigare. 
 
Slutsatsen är att bostadssituationen kan leda till att kvinnor som vill bryta ett 
destruktivt förhållande påverkas negativt. Fler bostäder skulle gynna både 

Insats Dygnskostnad Hyra Personal kr/timAntal tim/vecka Kostnad personal/veckaSumma/månad
HVB 3 000 kr 93 000 kr
HVB 4 000 kr 124 000 kr
HVB 5 000 kr 155 000 kr
Utsluss/träningslägenhet 6 000 kr 293 kr 1-5 tim 1 465 kr 11 860 kr
Utsluss/träningslägenhet 6 000 kr 293 kr 5-10 tim 2 930 kr 17 720 kr
Utsluss/träningslägenhet 6 000 kr 293 kr 10-15 tim 4 395 kr 23 580 kr
Utsluss/träningslägenhet 6 000 kr 293 kr 15-20 tim 5 860 kr 29 440 kr



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
51(70) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

män och kvinnor oavsett livssituation men utsatta grupper drabbas hårdare 
av bostadsbrist när konkurrensen är hård. En konsekvens kan bli att en 
person är självförsörjande men exempelvis har drabbats av ekonomiskt våld 
kan behöva hjälp med exempelvis andrahandskontrakt via socialtjänsten. 
 
En ytterligare aspekt är barnrättsperspektivet, vilket blivit extra viktigt sedan 
barnkonventionen blev lag. I barnkonventionens artikel 27 slås barnets rätt 
till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och social utveckling och ett stabilt boende kan ses som en 
förutsättning för att barnet ska få många av sina rättigheter tillgodosedda. 
Möjligheten till en trygg och långsiktig bostad är viktig då barn i hemlöshet 
eller osäkra boendesituationer ofta lever i otrygghet, försvårar sociala 
relationer, exempelvis genom att man inte kan bjuda hem vänner, och ett 
flackande mellan olika boenden som kan leda till att skolgången blir lidande. 
 
När det gäller personer med funktionsnedsättning är funktionshinderpolitikens 
nationella mål att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor, detta ska bidra till ökad 
jämställdhet och också till att barnrättsperspektivet beaktas. För att uppnå 
målet om jämlikhet i levnadsvillkor och också delaktighet i samhället kan en 
särskilt anpassad bostad vara en förutsättning.  
 
Underlag 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Befintligt bestånd – Prognos 2021-09-07 
Den bostadssociala utmaningen – strukturell hemlöshet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 197 Dnr 2021-00241 70 

Revidering av läkemedelsrutin 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revideringen av läkemedelshanterings- 
rutin.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37 utgör grundföreskrift för 
läkemedelshantering. Rutiner ska finnas för att säkra verksamhetens kvalitet, 
gällande ordination och hantering av läkemedel i verksamheten. 
 
Grunden för läkemedelshanteringen är att den skall vara individuellt anpassad 
och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. 
Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande av och 
förvaring av de läkemedel som ordinerats den enskilde samt för den egna 
medicineringen. När ansvar övertas av hälso- och sjukvården skall detta 
dokumenteras i patientens vårdplan 
 
I riktlinjen har uppdateringar för hanteringen av läkemedel, dokumentation 
och signering av läkemedelslista samt hantering av narkotiska preparat 
uppdaterats. 
 
Jämställdhetsanalys 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall alla få god, säker och jämlik vård och 
behandling. Läkemedelshanteringen ska vara individuellt anpassad och säker 
utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar oberoende av 
kön.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
Läkemedelsrutin reviderad september 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 198 Dnr 2021-00035 70 

Återrapport om IVO-ärende Rönngården 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och informationen om IVO-ärende 
Rönngården 2020-12-09, dnr 3.5.1-19924/2020. 
 
Socialnämnden beslutar att löpande återrapport inte längre behöver ske i 
detta specifika enskilda ärende med anledning av att den externa utredningen 
i frågan färdigställs i oktober och med anledning av att IVO har avslutat 
ärendet.                                      
 
Sammanfattning av ärendet 
Information till socialnämnden delges om Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) beslut 2020-12-09, dnr 3.5.1-19924/2020-8 avseende tillsyn av 
omsorg och vård gällande tvångs- och begränsningsåtgärder vid det särskilda 
boendet Rönngården i Kalix kommun. IVO avslutar ärendet men påtalar 
följande brister:  

 
- Tvångsåtgärder har förekommit vid omvårdnadssituationer.  
- Bristande avvikelsehantering gällande vilka åtgärder som vidtas och 

hur uppföljning av dessa sker.  
 

IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 
bristerna men kan komma att följa upp beslutet.  
Socialnämnden har haft informationsmöte den 15 januari 2020 där 
förvaltningens ledning redovisat handlingsplan med vidtagna och pågående 
åtgärder. Socialnämnden beslutar att få återrapportering om IVO-ärende 
Rönngården var tredje månad vilket har utförts.  
 
Förvaltningen föreslår att återrapport i det enskilda ärendet inte längre 
behöver ske med anledning av att den externa utredningen i frågan pågår.  
IVO har avslutat ärendet december 2020.  
Områdechef har tagit fram en handlingsplan våren 2020 som verkställs under 
året för att förbättra verksamheten som föredragits i socialnämnden.  
En utredning avseende arbetsmiljö och omvårdnad är gjord under maj- 
september i förvaltningen som kommer att presenteras i socialnämnden i 
oktober 2021. Vidare pågår förbättringsarbete i verksamheten löpande som 
ska återrapporteras till  socialnämnden.  
                             .  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 199 Dnr 2021-00214 70 

Återrapport - matsituationen på Rönngården  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och beslutar lägga rapporten till 
handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Drugge, områdeschef för särskilt boende redogör för inkomna skrivelser 
som inkommit anonymt rörande matsituationen på Rönngården samt vilka 
åtgärder som vidtagits.  
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§ 200 Dnr 2020-00160 70 

Återrapport - Revisionsrapport  Barn- och 
ungdomspsykiatrins samverkan med Kalix kommuns 
socialtjänst och skola 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av vidtagna 
åtgärder efter PwC:s rekommendationer i revisionsrapport barn- och 
ungdomspsykiatrins samverkan med Kalix kommuns socialtjänst och skola.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har PwC 
genomfört en granskning av samverkan mellan Region Norrbottens barn- och 
ungdomspsykiatri och kommunens socialtjänst och skola gällande barn och 
unga med psykisk ohälsa.  
 
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i samhället. När de till exempel 
drabbas av sociala problem eller psykisk ohälsa eller sjukdom är adekvata 
insatser viktiga. En god samverkan mellan huvudmännen är i dessa fall av 
stor betydelse för den unge och dennes familj när det gäller att upptäcka 
signaler om problem, liksom för möjligheterna att sätta in stödåtgärder eller 
tillgodose olika vårdbehov. I socialtjänstlagen (kap 5 § 1 a) har 
socialnämnden en skyldighet och förstahandsansvar för att samverkan 
kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
En motsvarande skyldighet för andra parter att delta i samverkan, som 
initieras av socialtjänsten, har bland annat införts i hälso- och sjukvårdslagen 
och skollagen. 
 
Syftet med granskningen var att bedöma om samverkan mellan 
huvudmännen när det gäller den aktuella målgruppen bedrivs och styrs på ett 
tillfredsställande sätt. Revisionsfrågan som ska besvaras är om samverkan 
mellan Region Norrbottens barn- och ungdomspsykiatri samt Kalix kommuns 
socialtjänst och skola bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
kontroll. 
 
Av revisionsrapporten framkommer att följande åtgärder behöver vidtas: 
- utarbeta lokala mål för samverkan kring barn och unga, samt tydliggöra hur 
dessa ska genomföras.  
- säkerställa att socialtjänstens medarbetare har kännedom om innehållet i 
den aktuella överenskommelsen för samverkan kring barn och unga som 
finns antagen (Norrbus).  
- säkerställer att uppföljning och utvärdering av samverkan kring barn och 
unga sker i tillräcklig omfattning, med fokus på att verifiera att önskade 
effekter och resultat uppnås.  
- identifierade brister, vidtar åtgärder i syfte att ge förutsättningar för en god 
samverkan kring barn och unga 
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Åtgärderna är delvis i mål men på grund av pågående pandemi har 
samverkansmöten för att utarbeta lokala mål och dialogmöten ej kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt då fysiska möten ej kunna 
genomföras. Men möten för hösten är inplanerade.  
 
Utbildning av socialtjänstens medarbetare kring aktuella överenskommelse 
Norrbus har genomförts och regelbundna utbildningar är inbokade. Årlig 
egenkontroll är införd i ledningssystemet för att säkerställa att uppföljning 
och utvärdering sker samt för att identifiera brister och vidta åtgärder. 
 
Kring Norrbus finns en struktur och plan. Skriftlig dokumentation som den 
enskilde får ta del av. Det finns lokala rutiner, även mer på detaljnivå; 
exempelvis i samarbete med chefen för akuten framtagit rutiner för att kunna 
genomföra läkarundersökningar av barn. Det finns rutiner för mottagning och 
inkommande anmälningar och kallelser till Norrbus. I fall att avvikelser 
uppstår ska vi svara/återrapportera samt göra förändringar vid behov och det 
sker i samverkan med skolan. Vi kan se effekter av gott samarbete. Inom 
socialtjänstens enhet pratar vi om samarbetet samt ser goda exempel och vi 
kan prata om förbättringsområden. Enhetschef för barn och unga är ansvarig 
för att lyfta förbättringsområden.  
 
Jämställdhetsanalys 
Enligt artikel 24 i barnkonventionen har alla barn har rätt till bästa uppnåeliga 
hälsa,. FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) 
framhåller att hälsa bör tolkas enligt Världshälsoorganisationens definition: 
”Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte 
enbart som frånvaro av sjukdom och andra åkommor.” 
 
I Barnombudsmannens uppföljningar påvisas skillnader mellan flickors och 
pojkars levnadsförhållanden där skolresultat och psykisk ohälsa är två 
områden där könsskillnaderna är extra tydliga. Hälsa och utbildning är tätt 
sammanlänkade och beroende av varandra. Låga skolresultat och höga krav 
kan bidra till dålig självkänsla och psykisk ohälsa hos barn. Psykiska besvär 
kan i sin tur göra det svårt för barn att prestera och uppnå kunskapsmålen. 
 
- Flickor rapporterar oftare än pojkar både psykiska och psykosomatiska 
besvär och anser mer sällan än pojkar att de har bra hälsa. År 2013/2014 
rapporterade var tredje flicka i åldern 16-18 år att de upplevt psykosomatiska 
besvär, vilket kan jämföras med en pojke av fem. I samma åldersgrupp 
uppgav en av fem flickor att de upplevt psykiska besvär. Bland pojkar var det 
knappt en av tio. 
- Flickor vårdas i högre grad än pojkar för självförvållade skador, Av de barn 
som skadat sig själva visar Socialstyrelsens statistikdatabas att mer än 80 
procent är flickor.  
- Pojkar är överrepresenterade i självmordsstatistiken.  
- Pojkar och flickor diagnostiseras för olika psykiska sjukdomar och syndrom 
och vårdas inom olika delar av vårdkedjan. 
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Utöver de könsskillnader som finns när det kommer till psykisk ohälsa finns 
också genusaspekter i det våld som barn utsätts för. Det är till exempel 
vanligare att pojkar utsätter andra för mobbing och att flickor har blivit 
utsatta för mobbing. Utlandsfödda pojkar har i större utsträckning än andra 
barn blivit slagna i hemmet, och det är vanligare att flickor utsätts för 
sexuella övergrepp än pojkar. Barnäktenskap och hedersrelaterat våld och 
förtryck är andra former av könsrelaterat våld. 
 
För att kunna ge stöd till barn och unga som har eller riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa krävs en väl fungerande vårdkedja, där aktörerna från olika 
sektorer samverkar för att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa. 
Just den bristande samordningen och samverkan, tillsammans med långa 
väntetider i vården, är något som Barnrättskommittén har riktat övergripande 
kritik mot Sverige. 
 
Underlag 
PwC: granskning avseende Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med 
Kalix kommuns socialtjänst och skola.  
 
Barns röster om jämställdhet, Barnombudsmannen 2016 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/barns_roster_om_jamstalldhet_2016.pdf 
 
Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa Temarapport Max18 – 2015 
https://max18.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/max18/tematiska-rapporter/konsskillnader-i-skolresultat-och-
psykisk-ohalsa.pdf 
 
Barnkonventionen - konventionstext 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
konventionstexten/ 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunens revisorer 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 201 Dnr 2021-00153 70 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad 
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut.                  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden skall rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  
Socialnämndens verksamheter har redovisat följande antal ej verkställda 
gynnande beslut perioden 2021-04-01- 2021-06-30. Redovisningen har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå.   
 
För kvartal 2 2021 rapporteras enligt nedan:  

Verksamheter inom  
ÄO = Äldreomsorg 
LSS OF= Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 
Barn och unga ärenden IFO 
Vuxenärenden IFO 
 

Ej verkställda 
gynnande beslut 
fördelade på  
män respektive 
kvinnor 
 
       Män          Kvinnor          

Summa 
total 

Beslut enligt 4 kap 1 § SoL 9 11 28 
LSS OF 9 § 9 Boende för vuxna 3 1 1 
Summa totalt   29 

 
Observandum att vissa personer kan ha två icke verkställda beslut i form av 
särskilt boende och dagligverksamhet. 
 
Ej verkställda beslut  

Kommunen är skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Det framgår enligt  

- 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 
- 28 f-h §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd.  
 
Vilka insatser som avses och skälen till att besluten inte har verkställt 
framgår av tabellen nedan. 
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Sammanställning 
 
Kön Insats Lagrum Orsak Datum 

för 
beslut 

Datum 
för 
avbrott 

Kvinna 
 

Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Tackat nej 2021-06-02. 

2021-
03-08 

 

Man 
 

Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Tackat nej 2021-07-26. 

2021-
03-30 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig bostad. Har 
tillfällig placering vid 
korttidsenheten i avvaktan 
på SÄBO plats. Återtagit sin 
ansökan 2021-09-19. 

2021-
01-12 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 
Beslutet verkställts 2021-
05-06. 

2021-
01-22 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Den enskilde har tackat nej 
2021-04-15. Avslutar 
ärendet på egen begäran då 
hon ej vill flytta. 

2021-
01-12 

 

Kvinna  Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. Har 
stöd av hemtjänst i väntan 
på boendeplats. Tackar nej 
till erbjudande om särskilt 
boende plats 2021-02-22, 
2021-05-19, 2021-05-26. 
Känner sig ej redo att flytta. 

2020-
08-25 

 

Kvinna Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Saknar ledig lägenhet. 2020-
11-03 

 

Man Särskilt 
boende 

4 kap 1 
§ SoL 

Den enskilde har tackat nej 
till erbjudande 2021-03-26. 
2021-04-12 meddelar god 
man att de önskar avsluta 
insatsen då han ej vill flytta. 

2020-
12-10 

 

Kvinna LSS bostad 9:9 LSS Av hälsoskäl hos den 
enskilde ej verkställt. 
Verkställd 2021-05-20. 

2020-
12-09 

 

Man Korttidsvistels
e 

4 kap 1§ 
SoL 

Korttidsvistelse/växelvård – 
Eget beslut om att avvakta 
pga. Covid-19. 

2020-
09-16 

 

Man Daglig 
verksamhet 

9 § 10 P 
LSS 

Har ej gått att få kontakt via 
varken telefon eller brev 
trots upprepade försök 

2021-
01-27 

 

Man Daglig 
verksamhet 

9 § 10 p 
LSS 

Den dagliga verksamheten 
har haft kontinuerlig kontakt 
men han har ej varit där. 
Verkställd 2021-05-20. 

2020-
12-10 
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Man Daglig 
verksamhet 

9 § 10 p 
LSS 

Han vill nu starta sin dagliga 
verksamhet efter 
semestern. Uppger att 
orsaken till att de fått 
kontakt med honom är att 
han varit bostadslös. 

  

 
 

Paus på grund av Covid-19 verkställs på annat sätt 

 

Kön Insats Lagrum Orsak Datum 
för 
beslut 

Datum 
för 
avbrott 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Daglig verksamhet stängd 
pga Covid. Insatsen 
verkställd på annat sätt 
genom 
avlastning/växelvård. 

2020-
03-12 

2020-
03-26 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Eget val att utifrån Covid-19 
arbeta hemma. 

  

Kvinna Daglig 
verksamhet 

9 § 10 p 
LSS 

Själv valt att ej komma pga 
Covid-19. Finns planering 
och möjlighet för henne att 
återuppta dagliga 
verksamheten. Personalen 
försöker motivera henne 
utan att lyckas. 

2016-
10-04 

2020-
04-22 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 

 2020-
03-30 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
SoL 

Daglig verksamhet stängd 
på grund av Covid-19. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Daglig verksamheten stängd 
pga Covid-19. Önskar inga 
andra insatser i väntan på. 

 2020-
04-29 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19 Önskar 
inga kompletterade insatser. 

 2020-
03-30 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Pausad på egen begäran 
pga Covid-19. 

 2020-
03-27 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Dagliga verksamheten 
stängd pga Covid-19. 
Tackar nej till andra insatser 
och vill pausa 
dagverksamheten. 

 2020-
03-30. 

Man Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Den enskilde avstår själv 
från att komma på grund av 
Covid-19. 

 2020-
10-07 
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Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Uppehåll på grund av Covid. 
Haft anpassad daglig 
verksamhet i hemmet. Åter i 
daglig verksamhet 2021-05-
19 

 2020-
08-12 

Kvinna Daglig 
verksamhet 

4 kap 1 
§ SoL 

Träffar arbetsanpassare en 
gång/vecka och skall återgå 
i dagverksamhet efter 
semestern. Har varit rädd 
för Covid-19 därav uppehåll. 

 2020-
08-20 

 

 

Jämställdhetsanalys 

Rapporteringen har sedan den infördes alltid haft en redovisning av antal män 
och kvinnor som rapporterats in till IVO. Vid ansökningar om särskild 
boendeplats är det alltid behovet som styr beslutet. Då behovet styr görs 
ingen skillnad mellan män och kvinnor.                        
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 202 Dnr 2021-00154 70 

Gynnande beslut i särskilt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut Säbo.  
 
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:  
Juni 10 
Juli  15 
Augusti 18 
 
På korttidsenheten vistas(20 platser finns): 
Juni 15 
Juli  17 
Augusti 18  
 
Få betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen.                    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
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§ 203 Dnr 2021-00234 70 

Revisionsrapport - Ersättning till förtroendevalda för 
inkomstbortfall 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av revisionsrapporten och uppmanar kommunstyrelsen 
att vidta de åtgärder som revisorerna föreslår.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2020 genomförde revisionen en granskning av hur kommunstyrelsen och 
nämnderna hanterar arvoden till förtroendevalda. Granskningen visade att 
tillämpning och intern kontroll endast delvis utfördes på ett tillfredställande 
sätt. Kommunens revisorer bedömde det som angeläget att föra en 
kompletterande granskning avseende ersättningar till förtroendevalda. På 
uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har därför PwC genomfört 
en granskning avseende hur ersättning av inkomstbortfall till förtroendevalda 
hanteras inom den kommunala organisationen. Granskningen tar sin 
utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i 
granskningen är kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt fritids- och kulturnämnden. Revisorerna har 
i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC. Kalix kommuns revisorer 
emotser ett samlat svar från kommunstyrelsen och nämnderna på granskning 
till 2021-09-30. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Granskningen har riktats mot följande områden:  
 
-  Rutin för att lämna in intyg/ajourhålla uppgift om 
              inkomstbortfall  
- Särredovisning av inkomstbortfall i bokföring  
- Ansvars- och arbetsfördelning för att utföra kontroll  
- Kontrollrutiner  
- Följsamhet till riktlinjer och budget  
 
Granskningen visar att kommunens regelverk kan tydliggöras när det gäller 
förekommande uppdrag i Kalix kommun och dess tjänstgöringsgrad. 
Stickprovskontrollerna för revisionen indikerar att regelverket efterlevs i fråga 
om begäran om ersättning för inkomstbortfall. Granskning visar också att 
förtroendevalda vars uppdrag i tid överstiger 40 procent inte har begärt 
ersättning för inkomstbortfall. 
 
Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att ersättning till 
förtroendevalda för inkomstbortfall delvis hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 
Den interna kontrollen inom granskade områden är delvis tillräcklig. Utifrån 
genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:  
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• Kommunstyrelse och nämnder säkerställer att rutin för  
inlämning/ajourhållande av inkomstbortfall sker i enlighet med kommun 
interna anvisningar. Här bör prövas om rutinens tillförlighet ska inkluderas i 
årlig plan för intern kontroll.  
 
• Kommunstyrelsen tydliggör hur kontrollorganisationen ser ut när det gäller 
följsamhet till kommunens arvodes- och ersättningsregler på övergripande 
nivå. Styrelsen bör även se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll 
av ersättning för inkomstbortfall.  
 
• Utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen prövar hur ersättning till 
förtroendevalda för inkomstbortfall ska bedrivas inom anvisad budget.  
 
• Kommunstyrelsen bör inför nästkommande mandatperiod pröva om 
regelverket ska förenklas i syfte att skapa ett ersättningssystem där 
följsamhet till regler kan ske till en lägre administrations- och 
kontrollkostnad. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Beräkning av och rutin för 
inkomstbortfall grundar sig på inkomst oberoende av kön.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14 
Revisionsrapport 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 204 Dnr 2021-00243 70 

Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av inkomna ärenden från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar om inkomna ärenden från IVO.  
 
1. Meddelande om tillsyn och begäran av uppgifter från IVO 2021-08-13  
dnr 3.5.1-30253/2021-1. Avser att granska kommunens följsamhet till 23 § 
lagen om informationssäkerhet (2018:1174) för samhällsviktiga och digitala 
tjänster (LIS) där skyldigheten att utan dröjsmål anmälan och identifiera sig 
som leverantör hos tillsynsmyndigheten framgår.  
 
Definitioner av vilka som är leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom 
hälso- och sjukvårdssektorn framgår av 7 kap Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Vårdgivare som inte uppfyller 
definitionerna för leverantörer av samhällsviktiga tjänster har ingen 
skyldighet att anmäla och identifieras sig.  
 
Socialförvaltningen har svarat på begäran 2021-08-26. 
 
Beslut från IVO 2021-09-02: IVO har inte identifierat några brister. Ärendet 
avslutas.   
 
2. Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats. 2021-06-30 dnr 
2.7.1-11061/2021-287. Med anledning av covid-19-pandemin genomförde 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats 
som fokuserade på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende 
(SÄBO). IVO kommer nu att genomföra en uppföljande tillsynsinsats 
avseende samma målgrupp. Uppföljningen kommer dock inte 
begränsas till personer som har eller har haft covid-19. 
Begäran kommer att ske i fyra steg och sista steget ska vara genomfört 
senast den 30 september 2021.     
 
Beslutsunderlag 
Begäran från IVO, 2021-08-13 
Svar till IVO 2021-08-26 
Beslut från IVO, 2021-09-02 
Begäran från IVO, 2021-06-30 
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§ 205 Dnr 2021-00244 70 

Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar att förvaltningen inte har några 
inkomna ärendet att redovisa.  
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§ 206 Dnr 2021-00245 70 

Inkomna ärenden från Patientnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, socialchef informerar att förvaltningen inte har några 
inkomna ärenden från Patientnämnden att redovisa.  
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§ 207 Dnr 2021-00260 70 

Begäran om yttrande - "Rapport tillfällig beredning, 
målbild - framtida politiska organisation och politiska 
arvoden" 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna yttrandet för remiss – Rapport tillfällig 
beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden för 
Kalix kommun och överlämnar till kommunstyrelsen.   
 
Yttrande 
Socialnämnden anser att socialnämndens arbetsutskott ska fortsättningsvis 
finnas i sin nuvarande form, bedömningen baseras på den stora 
arbetsbelastningen och mängden ärenden som förvaltningen har. 
          
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 att ge kommundirektören i uppdrag 
att skicka ut rapporten ”Rapport tillfällig beredning, målbild – framtida politisk 
organisation och politiska arvoden till nämnder och styrelser samt övriga 
instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick även i uppdrag 
att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.  
Rapportens olika delar kommer att behandlas som egna beslut varför det är 
viktigt att nämnderna/styrelsen tar ställning till rapportens samtliga delar. 
Antalet mandat i Kommunfullmäktige kommer att behandlas på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021. Övriga punkter nedan 
planeras att tas upp som separata beslut: 
 
Politisk organisation beträffande styrelser-, nämnder, utskott och platser 
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
Partistöd och gruppledararvode 
 
För att ärendena ska kunna behandlas på Kommunfullmäktige den 29 
november 2021 behöver nämndernas yttrande ha inkommit senast den  
6 oktober. 
 
Socialnämndens ordförande har lämnat förslag på yttrande 2021-09-24.  
 
Socialnämndens yttrande 
”Socialnämnden anser att socialnämndens arbetsutskott ska fortsättningsvis 
finnas i sin nuvarande form, bedömningen baseras på den stora 
arbetsbelastningen och mängden ärenden som förvaltningen har. 
 
Reservation från Moderaterna.” 
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Ändringsyrkande 
Linus Häggström (M) yrkar att stryka raden ”Reservation från Moderaterna” 
ur yttrandet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om socialnämnden beslutar godkänna yttrandet 
med ändringen att stryka raden ”Reservation från Moderaterna”.  
           
Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande, 2021-06-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-24 § 120 
Rapport med reservationer 
Socialnämndens arbetsutskott § 332  
Yttrande, 2021-09-24 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Katarina Burman 
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§ 208 Dnr 2021-00219  

Information från förvaltningschef och nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade informationer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Information om Äldreomsorgslyftet etapp 3 
 
2. Från Sveriges Kommuner och Regioner Yrkesresan – avtal mellan SKR och 
Kalix kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet 
 
3. Utbildning i Social Dokumentation och avvikelser 
 
4. Från region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Slutrapport – uppdrag 
hjälpmedelssamverkan.  
 
      
 
 
 


