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Valter Lindh (C) 
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Paragrafer §§ 84-95 
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 Maud Lundbäck  
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§ 84 Dnr 467  

Information 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationerna.  
 
Informationerna föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Öhman-Nilsson, processledare och Mats Strömbäck, behandlare 
informerar om socialförvaltningens interna ledarskapssatsning.  
 
Linda Sandelid, enhetschef informerar om mellanboende och förenklad 
biståndsbedömning.  
 
Katarina Burman, (V) vice ordförande i socialnämnden och Karl-Göran  
Lindbäck, förvaltningschef på fritids- och kulturförvaltningen informerar 
om BRÅ och folkhälsoarbetet i Kalix kommun.  
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§ 85 Dnr 468  

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.  
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§ 86 Dnr 469  

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Lennart Nyman (S) att jämte ordförande 
justera protokollet.  
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§ 87 Dnr 470  

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner ärendelista till dagens sammanträde.  
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§ 88 Dnr 420  

Meddelanden och delgivningar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Planering av gemensamma utbildningar hösten 2018 
 
2. Rekvisition av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 
 
3. Cirkulär 18:22 från Sveriges Kommuner och Landsting om Preliminär 
kostnadsutjämning för LSS år 2019 
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§ 89 Dnr 421  

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen om redovisningen av 
delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Till dagens socialnämnd har inga listor på delegationsbeslut lämnats in 
utan kommer att redovisas vid nästa nämnd.  
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§ 90 Dnr 2018-00006  

Ekonomiuppföljning socialnämnden 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för maj 2018 och 
uppmanar förvaltningen till fortsatt arbete för budget i balans.  
  
Sammanfattning av ärendet 
 
Årsbudget 409 934
Kapitalkostnad 2 315
Helårsprognos 416 249
Avvikelse -4 000
 
 
Resultatkommentar: 
Årsprognosen är oförändrad och pekar på ett underskott om ca 4,0 mkr 
föranlett av de ökade placeringskostnaderna för barn och unga. 
Förvaltningsövergripande funktioner förväntas lämna ett överskott om 
0,6 mkr bestående av nämndens reserv för oförutsedda kostnader. 
Hälso- och sjukvårdsenheten kommer med stor sannolikhet att gå med 
underskott 2018. Prognosen pekar mot 0,6 mkr, vilket dock är en 
förbättring mot föregående år. Fortsatt hög sjukfrånvaro samt att 
bemanningsläget är kärvt med hög efterfrågan på sjuksköterskor, 
påverkar kostnaden. Ökade sjuksköterskeresurser har stundvis fått 
tillskjutas Viljan som arbetsmiljöåtgärd för ökad arbetsbelastning där. 
Därutöver innebär det kärva bemanningsläget att inhyrd personal anlitas 
sommarperioden, vilket ger en merkostnad, ca 0,3 mkr. 
Inom äldreomsorgen fortsätter det ordinära boendet att öka. Antalet 
hushåll, liksom den planerade tiden, har ökat med ca 4,5% (73 fler 
hushåll respektive 2149 timmar) under perioden januari-april, jämförelse 
med sista tertialet 2017. Volymökningen innebär att ett 
budgetunderskott om dryga 4 mkr förväntas på helåret, bl.a. har 
nattpatrullens bemanning fått stärkas upp. Med stöd av stimulansmedel 
från socialstyrelsen beräknas äldreomsorgen som helhet ha budget i 
balans. Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron under perioden januari till 
maj har minskat jämfört med motsvarande period 2017, vilket stärker 
möjligheterna att hålla budget i balans. Inom korttidsenheten Viljan är 
kostnaderna för utskrivningsklara patienter fortfarande marginella och 
budget förväntas vara i balans. Det finns dock en överhängande fara att 
dessa kostnader kan komma att öka, då ett större antal inneliggande 
patienter väntas skrivas ut med stora omvårdnadsbehov. Viljan är 
fullbelagd och beslut till särskilt boende, liksom trycket på hemtjänsten, 
har ökat. Prognosen kan därmed ändras framöver, beroende på hur 
förvaltningen klarar av att ta emot de som bedöms vara 
utskrivningsklara. 
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Individ- och familjeomsorgen har under början av året erfarit höga 
placeringskostnader som vid årsskiftet beräknas ligga ca 4 mkr över 
budget. Vad som påverkat kostnaderna är framförallt bristande 
föräldraförmåga och våld mot barn. Under de närmaste månaderna 
förväntas vissa placeringar bli avslutade, varför underskottet inte 
förutsätts öka om inte nya ärenden tillkommer. Försörjningsstödet 
beräknas vara i balans liksom verksamheterna inom 
arbetsmarknadsenheten. Inom integrationens verksamhet pågår en 
omställning av verksamheten för att anpassa kostnaderna till de nya 
lägre ersättningsnivåerna samt det minskade antalet ensamkommande 
barn. Verksamhetens utfall är svårförutsägbar, men  förväntas vara i 
balans. 
Området för stöd och omsorg om personer med funktionshinder 
prognostiseras att ha budget i balans. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet: 
Flera faktorer påverkar utfallet inom förvaltningens verksamheter. 
Allt fler äldre äldre har ett ökat omvårdnadsbehov, vilket ger 
verksamhetsökningar inom bl.a. hemsjukvård, ordinärt boende och 
särskilt boende. 
Viss brist på platser inom korttidsenheten, höjda sanktionsavgifter och 
kortare ledtider avseende utskrivningsklara. 
Arbetsmiljöverkets inspektionsresultat för äldreomsorgen. 
Hur pass väl kommunen klarar av att integrera och skapa sysselsättning 
för nyanlända påverkar t.ex. försörjningsstödets utveckling. 
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. 
Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 
assistansersättningen. 
Införandet av GDPR kommer att med stor sannolikhet att öka 
förvaltningens kostnader, uppskattningsvis ca 0,5 mkr. Det kommer inte 
att vara möjligt i framtiden att skriva ut TES-planeringen i pappersformat 
utan krävs att personalen utrustas med mobiltelefoner och därtill 
hörande abonnemangskostnader. 
Sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper och högre 
personalomsättning är också faktorer som påverkar förvaltningens 
ekonomi. 
Inom integrationen påverkas prognosen av antalet ensamkommande 
barn och utfallet är beroende av hur snabbt anpassningarna kan 
verkställas. 
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Åtgärder för en budget i balans: 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att i 
största möjliga mån hålla budget i balans och minska på kostnaderna. 
Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning. Spareffekt svår att bedöma 
- arbete pågår. 
Restriktivitet vad avser inköp, 500 tkr. 
Restriktivitet vad avser övertider och vikarietillsättning, 500 tkr. 
Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall mot 
budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner, 500 tkr. 
Översyn av samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen, med syfte 
att hitta synergieffekter och öka resurssamverkan, 200 tkr. 
Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, 500 tkr. 
Översyn av avgifter. 
Omställning av integrationens verksamhet för att anpassa till lägre 
ersättningsnivåer och minskat antal ensamkommande barn. 
Intensifiera arbetet med att rekrytering av familjehem - kan minska 
behovet av dyrare placeringar. 
Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att 
förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan. 
  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef 
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§ 91 Dnr 2018-00077  

Tillägg i delegationsordning - nya 
Dataskyddsförordningen  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen med nytt 
avsnitt som avser delar av nämndens personuppgiftsansvar enligt 
nedanstående: 
 
Beslut om den registrerades rätt till 
information och tillgång till 
personuppgifter, rättelse, radering, 
begränsning eller dataportabilitet. 
 

Socialchef, områdeschef 
eller nämndsekreterare. 

Anmälan av personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten. 

Socialchef, områdeschef 
eller nämndsekreterare. 

Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

Ordförande eller vice 
ordförande 

  
Sammanfattning av ärendet 
Inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 
maj 2018 behöver två områden förtydligas med en delegation som 
underlättar arbetsgången vilka tillkommit i den nya 
dataskyddsförordningen.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen med nytt 
avsnitt som avser delar av nämndens personuppgiftsansvar enligt 
nedanstående: 
 
 
Beslut om den registrerades rätt till 
information och tillgång till 
personuppgifter, rättelse, radering, 
begränsning eller dataportabilitet. 
 

Socialchef, områdeschef 
eller nämndsekreterare. 

Anmälan av personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten. 

Socialchef, områdeschef 
eller nämndsekreterare. 

Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

Ordförande eller vice 
ordförande 

 
Inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 
maj 2018 behöver två områden förtydligas med en delegation som 
underlättar arbetsgången vilka tillkommit i den nya 
dataskyddsförordningen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-22 
Delegationsordning  
 
Prototokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 92 Dnr 2018-00080 70 

Äldreplan för Kalix kommun 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av Äldreplanen för Kalix kommun.  
 
Socialnämnden beslutar att omvandla ett av arbetsutskotten i slutet av 
augusti till en extra nämnd för att ta beslut om att skicka ut äldreplanen 
på remiss till berörda nämnder och övriga intressenter. Remisstid en 
månad.  
Därefter görs revideringar och överlämnas till nämnd för beslut för att 
sedan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut före årsskiftet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Kalix kommun utgör personer över 65 år nästan 30 procent av 
befolkningen och andelen över 80 år ökar. Äldreomsorg berör oss alla 
oavsett ålder och för många är det en stor och viktig del av vardagslivet. 
Detta gäller för både dem som själva behöver vård- och omsorg och för 
alla anhöriga som finns runt våra äldre. Det är under det sista 
levnadsåret som personer behöver mest vård och omsorg. Vi vet 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. Alla som arbetar i kommunens 
äldreomsorg i Kalix ska arbeta för att varje dag, året runt tillhandahålla 
en vård- och omsorg av hög kvalitet som gör att våra äldre och anhöriga 
kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.   
Den 29 september 2016 gav socialnämnden i uppdrag åt 
förvaltningschefen att utarbeta en Äldreplan för Kalix kommun. 
”Framtidsgruppen” bestående av politiker från socialnämnden och 
tjänstepersoner från socialförvaltningen har varit beredningsgrupp vid 
framtagandet av Äldreplanen.  
 
I enlighet med beslut 2016-09-29 § 106 har ett utkast till äldreplan 
tagits fram och är nu redo för remissförfarande. 
 
Socialnämnden fördjupar sig i äldreplanen i mindre arbetsgrupper för att 
lämna synpunkter på utkastet till äldreplan.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast till Äldreplan för Kalix kommun 
Arbetsutskottets protokoll § 255 
Tjänsteskrivelse, 2018-06-11 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(18) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2018-00041 70 

Gynnande beslut särskilt boende 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Gynnande beslut i särskilt boende   35 st 
Varav gynnande beslut i särskilt boende LSS    3 st 
Varav gynnande beslut i särskilt boende          3 st 
från annan kommun  
På korttidsenheten vistas            20 personer   
Dagar med betalningsansvar/             7 dagar 
sanktionsavgift till Regionen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-06-11 
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§ 94 Dnr 2018-00081 05 

Anslutningsavtal till Sambi 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar använda Svensk e-identitet som ombud för 
anslutning till Sambi. 
 
Socialnämnden antar förslag och uppdrar åt behörig delegat att skriva 
under anslutningsavtalet till Sambi.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med våren 2019 måste alla organisationer som skall nå e-
Hälsomyndighetens data vara anslutna tillsammans. 
 
Det gäller exempelvis vid användning av Pascal (e-receptsystem) 
Nationell Patientöversikt (NPÖ) och andra tjänster som hämtar 
information om patienter från e-Hälsomyndigheten. Det innebär att alla 
kommuner måste ansluta sig till Sambi innan maj 2019. Är kommunen 
inte ansluten då, kan användarna inte använda de nationella e-
hälsotjänsterna. Även om anslutningen inte behöver vara klar förrän maj 
2019 behöver kommunerna snarast ta beslut om hur anslutningen ska 
ske. 
 
Kommunerna behöver först upprätta ett avtal med e-Hälsomyndigheten 
som inte är förenat med några kostnader. Som steg två behöver 
kommunerna bestämma om de ska ansluta sig direkt till Sambi eller via 
Sambi-ombud.  
 
Egen anslutning till Sambi 
 
Sambi tar vart tredje år ut en granskningsavgift av kunden på 40 000 
kr/kommun + 40 000 kr/kommun för granskning av tekniken, totalt 80 
000 kr. Utöver dessa tillkommer en månadsavgift utifrån antalet 
anställda i hela kommunen enligt tabellen nedan. Dessa avgifter 
inkluderar inget arbete från deras sida utan kommunerna måste upprätta 
årligen olika dokument, såsom riskanalyser, tillitsanalys och sköta om 
anslutningsprocessen själva. 
 
Medlemsavgift Sambi  Kostnad per månad 
100 - 499 anställda  833 kr 
500 - 999 anställda  1 667 kr 
1 000 - 4 999 anställda  3 333 kr 
Över 5 000 anställda 4 167 kr  
 
Avgifterna för antalet anställda är samma om anslutning sker direkt till 
Sambi eller via Sambi-ombud. 
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Anslutning via Svensk e-identitet som ombud 
 
Svensk e-identitet är ett godkänt Sambi-ombud och deras uppdrag 
omfattar att upprätta dokumenten för kommunerna och sköta om 
anslutningsprocessen samt tillhandahålla den tekniska anslutningen. 
Svensk e-identitet har en startavgift på 6 000 kr och sedan en avgift om 
3 083 kr per månad plus 222 kronor i månaden i tre år. Till det 
tillkommer Sambis avgifter enligt tabellen.  
 
Socialförvaltningen har granskat ansökningsprocessen och 
tillitsgranskningen som krävs för anslutning till Sambi. 
Socialförvaltningen rekommenderar använda Svensk e-identitet som 
ombud med hänvisning till den omfattande IT- tekniska kompentens som 
krävs för att kunna genomföra anslutningen och tillitsgranskningen. 
Anslutningen via ombud blir ca 15 000 kronor dyrare men då gör 
ombudet allt arbete. Utöver detta får socialförvaltningen stöd av Svensk 
e-identitet att upprätta olika dokument och göra riskanalyser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-06-11  
Sambianslutning – checklista 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 95 Dnr 428  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade informationer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Andersson, förvaltningschef och Maud Lundbäck, ordförande 
lämnar information i aktuella frågor.  
 
-  Statens offentliga utredningar om Utredningen om reglering av yrket 
undersköterska.  
- SBU-information om Insatser för att minska hemlöshet för personer 
med missbruk, beroende och psykisk ohälsa. 
- Sveriges Kommuner och Landsting om uppdrag Omställning till god 
och nära vård – ett strategiskt arbete för kommuner och landsting 
- Min Plan – tillgängliga samordnade individuella planer 
- Information från socialchefsnätverks möte 18 maj 2018      
 
 


