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Plats och tid Folkets Hus, Bergön, onsdagen den 16 juni 2021 kl 09:00-15:20. 

Beslutande Ledamöter 
Katarina Burman (V), Ordförande 
Adam Dahlberg (S) 
Helena Laestadius (S) 
Anette Wernersson (S) 
Vappu Vuokila Pönkkö (S) 
Lennarth Nyman (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Irma Spårman (M) t o m kl. 14:48 
Birgitta Evling (M) ersätter Irma Spårman från kl. 14:48  
Monica Ljung (M) ersätter Linus Häggström (M) t o m kl. 10:15 
Linus Häggström (M) från och med kl. 10:15 t o m kl. 14:50 
Monica Ljung (M) ersätter Linus Häggström (M) fr o m 14:50 
Kurt-Åke Andersson  (C) 
Anna-Paulina  Räisänen (KXP) ersätter Birgitta Spets (L) 
 

 Ersättare 
Bertil Sundqvist (S) 
Monica Ljung (M) 
Birgitta Evling (M) 
Lotten Olofsson Lundegren (S) 
Jimmy Väyrynen (M) fr o m kl. 13:00 
 

Övriga närvarande Anna-Lena Andersson, socialchef § § 146-147, 149-154, 157-160 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare 
Nina Lindwall-Borg, ledningsresurs 
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare § 148, § 166  
Eva Stridfeldt, förvaltningsekonom § 145 
Marianne Strömbäck, områdeschef ordinärt boende 
Anna Drugge, områdeschef särskilt boende 
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg, § 167 
Hanna Henriksson, områdeschef individ- och familjeomsorg § 155-156 
 

Justerare Vappu Vuokila-Pönkkö (S) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2021-06-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 140-169 
 Ann-Kristin Andersson  

 Ordförande 

  

 Katarina Burman  

 Justerare 

  

 Vappu Vuokila-Pönkkö  
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-22 Datum då anslaget tas ned 2021-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann-Kristin Andersson  
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Socialnämnden föreslår att hos kommunfullmäktige begära 
befogenhet att i reglementet som socialnämnd besluta om 
gravsättning enligt begravningslag (1990:1144) 5 kap 2§.................................. 38 

§ 157 Dnr 2021-00052 70 
Gynnande beslut i särskilt boende .................................................................... 40 

§ 158 Dnr 2021-00150 70 
Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och omsorg .................................. 41 

§ 159 Dnr 2021-00151 70 
Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket ........................................................... 42 

§ 160 Dnr 2021-00152 70 
Inkomna ärenden från Patientnämnden ............................................................ 43 

§ 161 Dnr 2021-00180 70 
Val av ny ledamot till socialnämndens arbetsutskott.......................................... 44 

§ 162 Dnr 2021-00182 
Information om upphandlingar, Mikael Westerlund, upphandlare ...................... 45 

§ 163 Dnr 2021-00183 
Information om E-nämnden, Maud Lundbäck (S) ledamot i E-
nämnden ........................................................................................................... 46 

§ 164 Dnr 2021-00181 
Information om Nära vård och omsorg, Tommy Nilsson (S), 
kommunalråd .................................................................................................... 47 

§ 165 Dnr 2021-00176 04 
Information om Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 
2022, utgiftstak 2022 inklusive vision och övergripande mål, Katarina 
Burman (V) socialnämndens ordförande ........................................................... 48 

§ 166 Dnr 2021-00185 
Information om Äldreomsorgslyftet, Malin Drugge, kvalitetsutvecklare .............. 49 

§ 167 Dnr 2021-00186 
Information om brukarenkät Stöd och Omsorg, Karin Bergdahl, 
områdeschef Stöd och omsorg ......................................................................... 50 

§ 168 Dnr 2021-00187 
Information om utredningarna rörande vård och omsorg och 
arbetsmiljö ........................................................................................................ 51 

§ 169 Dnr 2021-00149 
Information från förvaltningschef och nämndsordförande .................................. 52 
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§ 140   

Upprop 
Socialnämndens beslut 
Ann-Kristin Andersson, nämndsekreterare genomför upprop.      
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§ 141   

Val av justerare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Vappu Vuokila-Pönkkö (S) att jämte 
ordförande justera protokollet.       
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§ 142   

Fastställande av ärendelista 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelista för dagens 
sammanträde.      
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§ 143 Dnr 2021-00146 70 

Meddelanden och delgivningar  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisade meddelanden och delgivningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut från Länsstyrelsen Norrbotten 2021-05-17 diarienummer 2697-
2021 om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. 
Länsstyrelsen beviljar socialförvaltningen, Kalix kommun statsbidrag för 
1,5 tjänster som personligt ombud för år 2021 med 404 530 kronor per 
heltidsanställt ombud, totalt 606 795 kronor, enligt inkommen ansökan.  
 
2. Överenskommelse mellan Luleå kommun och Kalix kommun om 
övertagande av andel av ensamkommande barn från Kalix kommun till 
Luleå kommun 2021. Avser 1 barn enligt Migrationsverkets prognos.       
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§ 144 Dnr 2021-00147 70 

Redovisning av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut  
2021-05-01—2021-05-31.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd 
Delegationsbeslut Faderskap familjerätt 
Delegationsbeslut Flykting 
Delegationsbeslut FN SoL 
Delegationsbeslut IFO Barn 
Delegationsbeslut IFO Vuxen 
Delegationsbeslut LSS PASFB 
Delegationsbeslut Äldreomsorg     
 
 
      
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(52) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 145 Dnr 2021-00148 04 

Månadsrapport maj 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för  
januari-maj 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsbudget 450 052
Kapitalkostnad 2 324
Helårsprognos 457 382
Avvikelse -5 006

 
Resultatkommentar 
Socialförvaltningens helårsprognos för 2021 pekar på ett fortsatt befarat 
underskott om ca 5 mkr. 
Placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen pekar på ett 
underskott om 5 mkr och försörjningsstödet befaras överstiga budget 
med 3 mkr. Vi bedömer att arbetsmarknadsenheten lämnar ett 
budgetöverskott om 1 mkr och att integrationens område har budget i 
balans. Inom IFO är ett ansträngt bemanningsläge och då framförallt 
inom barn och unga. Av erfarenhet är det svårt att rekrytera socionomer 
till den gruppen så förvaltningen känner en oro avseende behovet av 
konsulter, vilket kan vara kostnadsdrivande. I liggande prognos är 
antagandet att bemanningsbudget räcker till, men kommande prognoser 
kan komma att justeras beroende av hur rekryteringsprocess utvecklas. 
Pandemin har efter årsskiftet haft en stor påverkan på verksamheten, 
bl.a. höga kostnader för sjukfrånvaro. Vi vet att statlig kompensation 
utbetalas av Försäkringskassan fram till juni, därefter finns för 
närvarande inget beslut taget av regeringen. 
Positivt är att vi nu haft möjlighet att återsöka Covid-kostnader för 
december 2020, motsvarande 1,3 mkr samt erhållit de resterande ca 9% 
av merkostnaderna under 2020, ca 0,5 mkr, som tidigare innehölls av 
Socialstyrelsen. I budget finns även nämndens reserv, 1,2 mkr, att 
kompensera för oförutsedda kostnader. Dessa medel täcker delvis för de 
merkostnader som finns i verksamheterna föranledda av pandemin, bl.a. 
uppgår inköp av skyddsmaterial till 3 mkr i prognosen. Inom 
enhetschefsledet är det mycket övertid som genererats, ca 0,3 mkr, 
också det en merkostnad till följd av det ansträngda läget i början av 
året, liksom behovet av en extra MAS – medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, ca 0,2 mkr. Priset på skyddsmateriel har ökat, vilket även 
det påverkar nivån av kostnaderna. I regeringens vårbudget finns inga 
utfästelser om ytterligare statsbidrag vad avser pandemin. 
Vi räknar med att, liksom föregående år, de medel som finns avsatta i 
budgeten i form av kompetensmedel inte kommer att förbrukas i sin 
helhet. Delar av de utbildningar som genomförs finansieras inom 
Äldreomsorgslyftet av statliga medel. Vidare har kommunstyrelsen under 
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2021 beviljat förvaltningen delfinansiering av trygghetsvärdinna på 
Tallkronan, vilket ger ett överskott om 0,3 mkr. 
Äldreomsorgens prognos pekar fortsatt på ett stort underskott, 8,5 mkr, 
och är påverkad av att det i början av året, förutom den högre 
sjukfrånvaro, varit nödvändigt med en förstärkt bemanning för att kunna 
bedriva kohort-vård inom de enheter som drabbats av Covid-19. De 
särskilda boendena inklusive korttidsenheten bidrar till prognosens 
befarade underskott  med ca 3 mkr. Hemtjänsten är påverkad av att allt 
fler brukare behöver större insatser, vilket delvis kan vara relaterat till 
pandemin. Antal hushåll ligger relativt stabilt, men det som ökar är den 
genomsnittliga tiden per hushåll. Prognosen är beräknad till ett 
underskott om ca 6 mkr om nuvarande nivå på kostnadsläget fortsätter. 
Färdtjänsten är beräknad att lämna ett överskott om ca 0,4 mkr, vilket 
är en effekt av att färre reser på grund av restriktionerna. I regeringens 
budgetproposition för 2021, antagen av riksdagen i december 2020, 
finns den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett 
permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor är fördelat till 
kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka 
äldreomsorgen. Kalix kommuns andel av dessa miljarder är för 
2021 9,1 mkr. Dessa pengar täcker upp för det prognostiserade 
underskottet i äldreomsorgen och med stöd av den satsningen kan 
äldreomsorgens budget fortfarande hållas i balans och kompensera för 
merkostnaderna på grund av Covid-19. Nämndens målsättning är att 
dessa medel nyttjas till utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen i slutet 
av 2021 beroende av hur prognosen utvecklas. 
Stöd och omsorg om funktionshindrade personer pekar på ett överskott 
om 1,3 mkr. Den dagliga sysselsättningen har haft ett lägre 
bemanningsbehov i början av året, vilket gett lägre kostnader, men vi 
ser att intäktssidan är påverkad, vilket gör att överskottet beräknas 
försiktigt till ca 0,5 mkr. De särskilda boende och även stöd- och 
omsorgsgruppen beräknas ge överskott om va 0,8 mkr. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder, men grundat på den 
pandemi som pågått och pågår har arbetet inte kunnat prioriteras fullt 
ut. 

 Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och 
planering utifrån behov och budget. 

 Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem. 
 Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 
 Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 
 Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt detaljerad 

analys av orsaker till kostnadsökningen. Jämförelse riktlinjer med 
andra kommuner. 

 Kraftigt minska antalet konsulter och, bemanningsföretag vilket 
kan medföra konsekvenser i verksamheterna. Utredningstider och 
patientsäkerhet kan påverkas. 

 Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med 
att förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan. 
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 Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning 
per individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att 
minska framförallt korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad 
analys inom det ordinära boendet av den verksamheten som har 
den högsta sjukfrånvaron. Fortlöpande analys av vårdtyngden, 
dagplaneringen och omfördelning av personal, innan vikarie 
aktuellt ex. vid sjukfrånvaro. 

 Utveckla processen och säkerställa att beslut om Särskilt boende 
SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan 
tillgodoses med andra insatser såsom hemtjänst eller andra 
insatser både inom SoL och LSS. 

 Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden. 
 Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser 

utfall mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 

 Corona-krisens utveckling har en stark påverkan och är 
avgörande för om prognosen kommer att hålla. Priset på t.ex. 
skyddsmaterial har ökat kraftigt. 

 Nivå på sjukfrånvaron - berörs också av pandemin och de 
restriktioner som är utfärdade. 

 Allt fler äldre äldre [personer 80 år och över] har ett ökat 
omvårdnadsbehov, vilket direkt påverkar flera områden inte 
minst resursbehovet inom ordinära boendet samt kan även 
medföra högre för betalningsansvar till regionen. 

 Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även många i 
hemmet som måste prioriteras p.g.a. att hemsituationen inte 
fungerar längre. 

 Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver 
primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för 
ökade kostnader både när det gäller personal och material. 

 Försörjningsstödets utveckling. 
 Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder. 
 En ansträngd socioekonomisk situation. Stort behov av bostäder 

och brist på bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, 
utanförskap, barn och unga som far illa, bristande föräldraskap, 
samt ökad psykisk ohälsa har en direkt påverkan på insatser inom 
individ- och familjeomsorgen, liksom inom området för stöd och 
omsorg av funktionshindrade. Våld i nära relationer. 

 eventuella saneringsbehov av lägenheter inom IFOs verksamhet 
och integrationen 

 Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga 
assistansersättningen. 

 Bemanningsläget inom Individ- och familjeomsorgen är kritiskt 
och bemanningsföretag kommer att bli nödvändigt att anlita. 

 Bemanningsläget vad avser sjuksköterskor till hälso- och 
sjukvårdsenheten. 

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

men är ej beaktad i den prognos som lämnas per maj.   
 
[1] Äldre äldre avser personer 80 år och över. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-08     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomichef 
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§ 146 Dnr 2021-00133 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - mobiltelefoner till 
hemtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag; 
  
- att köpa in personliga telefoner till avsedda medarbetare i  
  äldreomsorgen för att använda i tjänsten  
- att säkerställa finansiering såsom att lämpligt statsbidrag används till  
  satsningen  
- att återrapportera utfallet av beslutet i december 2021 
 
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 köpa in personliga telefoner till avsedda 
medarbetar i äldreomsorgen att använda i tjänsten.  
 
Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ge förvaltningschefen i 
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uppdrag att i delaktighet ta in arbetstagarorganisationerna, 
intresseorganisationer och tjänstepersonernas analys över hur 
äldreomsorgssatsningen bör användas i Kalix kommun.  
Förvaltningen har berett ärendet och sammanställt förslag till beslut 
utifrån en samlad bild och professionens kunskap där samtliga yttranden 
vägt in.  
 
Ensamhet och Demens 1 385 225 kr 
Nära Vård 2 051 244 kr 
Säkerställa god vård och 
omsorg  9 102 420 kr 
Äldreomsorgslyftet 7 722 886 kr 
Välfärdsteknik äldre 370 473 kr 
*Summering statsbidrag socialnämnden 2021 
 
Vi ser att vi kan få en bättre hållbar lösning med personliga telefoner för 
medarbetare som arbetar ute på fältet. 
Personliga telefoner förvaras på arbetsplatsen och är för medarbetare i 
hemtjänsten. Vi vill förbättra och förenkla nåbarhet och samverkan 
mellan medarbetarna som har sina uppdrag ute på fältet för att 
säkerställa att arbetet fungerar optimalt och ändamålsenligt.  Vi ser även 
grundat på pandemin att vi vill vara extra noga med att minska 
smittspridningen och där kan personliga telefoner vara en del i 
åtgärderna. Vikarie kan ha lånetelefoner så samverkan säkerställs. Vi ser 
även att detta påverkar arbetsmiljön i positiv riktning då medarbetarna 
kan nå andra, meddela förändringar och kan tillkalla hjälp under sina 
arbetsskift.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera 
socialnämnden att besluta att hänskjuta beslutet om mobiltelefoner till 
hemtjänsten från socialnämnden i maj till socialnämnden i juni och 
säkerställa att finansiering såsom lämpligt statsbidrag används för 
satsningen. Detta för att säkerställa budget i balans under året 2021 och 
med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och kommande år. 
 
Kostnad 

Beräknad kostnad 250 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 

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

Arbetsmiljöverket; Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och 
mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk 
förvaltning 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapp
ort-inspektioner-kvinno-mansdominerad-hemtjanst-teknisk-
kunskapssammanstallning-rap-2014-03.pdf 
    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 147 Dnr 2021-00134 70 

Socialnämndens satsning i äldreomsorgen för att 
utveckla en god vård och omsorg - åldras med 
funktionshinder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag; 
  
- att öka kunskapen i förvaltningen inom området att åldras med 
  funktionshinder. 
- att säkerställa finansiering såsom att lämpligt statsbidrag används till 
  satsningen.  
- att återrapportera utfallet av beslutet i december 2021 
 
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.  
 
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 vet att inom äldreomsorgen finns det behov av äldreomsorg för 
funktionshindrade som blir äldre och åldras med ett funktionshinder. 
Kunskapen inom området behöver stärkas och medarbetare behöver få 
kunskap inom området för att stärka omvårdnaden och det stöd dessa 
människor behöver.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att rekommendera 
socialnämnden att besluta att hänskjuta beslutet om utbildning att åldras 
med funktionshinder från socialnämnden i maj till socialnämnden i juni 
och säkerställa att finansiering såsom lämpligt statsbidrag används för 
satsningen. Detta för att säkerställa budget i balans under året 2021 och 
med sikte på en hållbar ekonomi 2022 och kommande år. 
 
Kostnad 

Beräknad kostnad 100 tkr 
 
Jämställdhetsanalys 

Satsningen i äldreomsorgen påverkar män och kvinnor lika. Alla 
människor har rätt att få god vård och omsorg. Jämställd vård och 
omsorg innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård 
utifrån sina behov, och att insatser av Socialtjänsten håller en god 
kvalitet oavsett patientens kön. Varje möte är unikt och behöver 
anpassas efter enskildas behov och förutsättningar.  
    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07     
Äldreomsorgssatsningen socialförvaltningens sammanställning 210323 
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 148 Dnr 2021-00165 70 

Indikatorer till socialnämndens mål 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta indikatorerna till socialnämndens mål 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har genomarbetat nuvarande 
indikatorer och lagt förslag till nämnden utifrån fastställda mål enligt 
bilaga.  
 
Jämställdhetsanalys 

Indikatorerna till målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd 
för miljön. En balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
Beslutsunderlag 
Indikatorer 2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp     
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§ 149 Dnr 2018-00067 70 

Sammanställning inkomna remissvar - Uppdrag 
rörande vidare utredning och planering av särskilda 
boendeplatser inför 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 

- att ge förvaltningschefen i uppdrag ett ha ett inriktningsbeslut till 
socialnämnden i september. 

- att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en fördjupad separat 
utredning av korttidsboende Viljan för att utreda möjligheten att 
skapa/tillse enskilda rum /singelrum. 

- att återrapportera utredningen enkelrum Viljan i socialnämnden i 
oktober.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av 
äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov föreslå 
lokaler och driftsform. Korttidsboendet Viljan ingår också i utredningen. 
Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga 
alternativ för kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till 
ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav. 
 
Utredningen har nu varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och kulturnämnden 
samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 
 
Politiskt beslut avseende särskilda boendeplatser väntas under hösten 
2021. Korttidsboende Viljan föreslås lyftas ut till ett separat beslut.  
 
Beskrivning av ärendet 

Demografin pekar på att vi blir fler äldre i kommunen varvid vård och 
omsorgsbehovet väntas öka. Utredningen om behovet av särskilda 
boendeplatser visar på att det kan krävas fler särskilda boendeplattser 
2025-2030, en av nyckelfaktorerna kommer bli att säkerställa 
kompetensförsörjningen som bedöms bli svårare i framtiden. Vid en 
eventuell ny eller ombyggnation behöver hänsyn tas till lokalernas 
utformning för att säkerställa en effektiv bemanningsplanering och 
dokumentationsmöjligheter men också ta hänsyn till behov av förråd och 
förvaring av skyddsutrustning.  
 
Med tanke på att kraven förändras i och med 40-talisternas inträde i 
äldreomsorgen kan andra boendeformer, alternativt med olika 
vårdnadsbehovs nivåer, så som trygghetsboenden behöva utvecklas. Det 
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kan avlasta behovet av särskilda boendeplatser och möjligen minska den 
ensamhet som många äldre känner.  
 
Innan beslut tas behöver kostnaden fastställas och finansiering för att 
bygga ett särskilt boende eller andra boendeformer säkerställas då 
utrymme för detta inte idag finns i förvaltningens budget, Dessutom 
behöver utredas vilket statligt stöd oavsett boendeform som kan lämnas.  
 
Förvaltningen föreslår en separat utredning av korttidsboende Viljan för 
en eventuell om-, ut- eller nybyggnad där dagens dubbelrum 
konverteras till/ersätts av enkelrum.  Kostnader oavsett alternativ 
behöver också tas fram och finansiering säkerställas då utrymme för 
detta inte finns in socialförvaltningens ordinarie budget.  
 
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 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.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Sammanställning remissvar intresseorganisationer 2021-05-06 
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden 
Remissvar från Fritids- och kulturnämnden 
Remissvar från Utbildningsnämnden 
Remissvar från Kommunstyrelsen 
     
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 150 Dnr 2021-00156 70 

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden - 
renhållningsordning med avfallsplan och 
avfallsföreskrifter för Kalix kommun  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna yttrandet för remiss – 
Renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter för Kalix 
kommun och överlämnar det till samhällsbyggnadsnämnden.  
  
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan) och har den 30 
mars 2021, § 56, beslutat att remittera förslaget till samtliga nämnder 
och kommunala bolag för att inhämta synpunkter. Remissvaret ska vara 
inlämnat till samhällsbyggnadsnämnden senast 31 augusti 2021. Ny 
renhållningsordning beräknas kunna antas i slutet av 2021. 
Kommunen har enligt miljöbalken (1998:808) ansvar för insamling och 
omhändertagande av hushållsavfall. Alla kommuner i Sveriges är 
skyldiga att ha en avfallsplan som tillsammans med avfallsföreskrifterna 
utgör den kommunala renhållningsordningen. Syftet med avfallsplanen 
är att få förändringar som bidrar till en hållbar avfallshantering. 
Kommunens gemensamma vision för avfallshanteringen 2030: 100 % 
kretslopp – 0 % (deponi)rest. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden är renhållningsansvarig nämnd och ansvarar 
för framtagandet av renhållningsordningen. Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag ansvarar för att ha god kännedom 
om uppsatta mål och åtgärder  samt för att aktivt arbeta med relevanta 
åtgärder för att uppnå målen. 
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden ser framförallt att verksamheter påverkas direkt inom 
dessa områden.  
Matsvinn 
1:3 Ökad medvetenhet och 
minskning av matsvinn i 
kommunala kök och 
verksamheter. 

a) Inventera arbetet kring 
matsvinn.  
b) Utvärdera och fastställa 
rutiner för hur matsvinn ska 
minska med hjälp av inköp, 
beställning, tillagning och 
servering.  
c) Utbredd samverkan mellan 
förvaltningarna genom 
gemensam kommunikation och 
utredning av möjliga insatser för 
ett minskat matsvinn inom 
kommunala kök och 
verksamheter.  
d) Mäta matsvinnet på skola, 
förskola, vård- och omsorg och 
produktionsköken.  

Ansvariga: UF, FKF SOC, i 
samverkan med SBF Kontroll av 
och utvärdering samt 
återrapportering av genomförda 
åtgärder och förändringar. 
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Matsvinn beror flera delar och för att maten ska hamna i magen krävs 
allt från att maten, förutom att den ska vara näringsrik, ska upplevas 
god och matmiljön trivsam men även bidra till en hållbar utveckling. För 
att våra äldre, boende på särskilda boenden, ska få ett gott liv varje där 
är alla måltiderna under dygnet viktiga. Mat(glädje) och måltider har en 
stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet, det är särskilt viktigt för våra 
äldre att få ett optimalt näringsintag vilket minskar risken/förekomsten 
av undernäring. Åldrandet medför att behovet av energi och 
näringsämnen förändras, och att aptiten och möjligheten till att äta kan 
hindras av fysiska handikapp, så som muntorrhet, tugg- och 
sväljsvårigheter och nedsatt rörelse. Därför är det extra viktigt att 
måltiderna inom äldreomsorgen kan anpassas efter de äldres behov, 
vanor och önskemål vilket i förlängningen även får konsekvenser för 
matsvinnet. Det krävs kompetens, engagemang och samverkan med en 
fungerande kommunikation mellan de olika professionerna som är 
inblandade i hela processen från råvara till färdig maträtt, anpassat efter 
de äldres behov och önskemål.  
 
Måltidernas utformning är ett resultat av samverkan mellan många olika 
yrkesgrupper: de som ansvarar för att planera måltider och menyer, de 
som lagar maten, de som direkt ansvarar för individens omvårdnad och 
omsorg och de som kan bedöma näringstillstånd och behov. En 
delaktighet i allt från menyplanering (variation och valmöjlighet både 
smak och konsistens) till måltidsmiljöns utformning borde tillsammans 
ge ett minskat matsvinn. Forskning visar på att det en minskad 
miljöpåverkan ofta går hand i hand med måltidernas smak, 
näringsriktighet och kostnad. Inom äldreomsorgen kan ett minskat 
matsvinn vara en särskilt viktig insats för att minska miljöbelastning från 
maten och som i bästa fall leder till att den viktiga maten istället hamnar 
i magen. Lösningen här är alltså inte i första hand att laga mindre mat 
för att minska matsvinnet, utan att se till att den lagade maten äts upp. 
 
Matsvinnet är således i sig mer komplext än bara själva svinnet utan 
fokus borde ligga mer på mat och måltid. Om matsvinn ska mätas är det 
av vikt att säkerställa när och vad som ska mätas och i vilken omfattning 
samt att det sedan följs upp. Anledningen till matsvinnet är det 
viktigaste att analysera och behöver göras genom hela kedjan.  
För att  minska matsvinnet behöver en samverkan och kommunikation 
mellan/utom professioner ske. Matsvinnet är således i sig mer komplext 
än bara själva svinnet utan fokus borde ligga mer på mat och måltid. 
Själva mätandet av matsvinnet är inte lösning utan analysen borde ligga 
tidigare i kedjan. 
 
Därtill behöver det finnas strukturer för en fungerande måltidskedja där 
många olika yrkesgrupper kan kommunicera och samverka på ett enkelt 
sätt. Vikten att se äldre som individer med olika sampreferenser än som 
grupp, det är också viktigt att kunna individanpassa mat genom enkelt 
beställningssystem för att kunna anpassa allt från konsistens på mat 
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(minskad muskelkraft och dålig tandstatus, allergier kan påverka och 
vissa härda, sega eller trådiga livsmedel kan skapa problem och behöver 
anpassas efter individens önskemål) ett sätt är att säkerställa att 
beställningssystemet är utformat för att minimera matsvinn ex genom 
att möjliggöra separat beställning av olika komponenter samt flexibla 
förpackningsstorlekar 
 
Andra viktiga insatser är till exempel att göra miljösmarta livsmedelsval, 
i möjligaste mån samordna transporter till och från köket, att minska 
energianvändningen i köket och att källsortera avfall. 
 
Plan för hur verksamheten ska kunna använd bra praktiska 
återvinningsstationer vid de särskilda boenden Sol och LSS måste tas 
fram. Det ska vara enkelt för medarbetarna och brukarna att göra och 
dessa måste vara placerade i boendet eller i väldigt nära anslutning till 
boendet. Det måste finnas tillgång till ordentliga källsorteringskärl och 
dessa måste placeras ut tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden/kalixbo. Ytor att placera återvinningskärlen 
måste tillskapas i dedikerad lokal där återvinning och sortering ska ske. 
Socialnämnden ser inte att vi kan ta allmänna utrymmen eller brukarrum 
i anspråk så lokal vart återvinning och källsortering ska ske måste 
tillskapas för att socialnämnden skall ha förutsättningar för att efterleva 
avfallsplanen. Det måste finnas möjlighet att sortera i  adekvata kärl 
utifrån avfallsplanen. Vägning av avfall samla från varje enhet måste ske 
i samband med hämtning av kärl av de som hämtar kärlen och inte av 
vårdpersonalen. 
 
Tillgänglighet är en nyckelfråga och det ska vara lätt att göra rätt. 
Lämpliga förpackningar givetvis, men det måste finnas förutsättningar 
och även lämpliga stationer och utrymmen för att kunna genomföra på 
ett bra sätt. Det behöver också hittas och ses över andra lösningar att ta 
tillvara och återvinna mat som ej äts upp. Hur kan det tas om hand 
alternativt återvinnas. Sedan måste tömning ske löpande så det inte blir 
överfullt eller börjar medföra andra olägenheter. 
 
Återbruk 
 
1:9 Ökat återbruk inom 
kommunens verksamheter.  
 

a) Inventera 
förvaringsutrymmen för att 
identifiera utrustning som går 
att återbruka först inom 
kommunen sedan via JUC.  
b) Informera nyckelpersoner 
såsom ex. skolvaktmästare 
om JUC.  
 

Ansvariga a-b) Alla 
förvaltningar Kontroll av och 
utvärdering samt 
återrapportering av 
genomförda åtgärder och 
förändringar 
 

 
Återbruk JUC och den verksamheten är viktig både för brukare, 
allmänheten, och även verksamheterna kan handla. Här kan vi säkert 
utveckla och återbruka än mer i hela samhället.  
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Inom förvaltningen och kommunen kan vi framåt förenkla och förbättra 
hur vi kan återbruka möbler bland annat genom att ta fram en policy, 
profil eller ett standardsortiment med ett visst utseende som underlättar 
delning av begagnade möbler inom och mellan förvaltningarna. Att redan 
vid inköpstillfället se över att de möbler vi väljer är konstruerade så att 
det är enkelt att reparera eller byta ut moduler och komponenter som 
slits över tid.  
 
Farligt avfall 
 
2:2 Mängden farligt avfall 
som genereras av 
kommunkoncernen minskar.  
 

a ) Varje förvaltning och 
bolag ska upprätta en plan 
för att byta ut farliga kemiska 
produkter mot mindre farliga 
produkter, 
substitutionsprincipen.  
 

Ansvariga: Samtliga 
förvaltningar och bolag 
Kontroll av och utvärdering 
samt återrapportering av 
genomförda åtgärder och 
förändringar 
 

 
Det finns många fler typer av farligt avfall inom socialnämndens vård och 
omsorg finns ytterligare grupper av farligt avfall förutom kemikalier, 
lågenergilampor, batterier och så vidare. Dessa branschspecifika avfall 
inom vården ska hanteras enligt särskilda anvisningar. Hanteringen 
regleras av föreskrifter från Socialstyrelsen och/eller Arbetsmiljöverket. 
Begreppet "riskavfall", förekommer inte längre. Denna typ av avfall ingår 
numera i gruppen Farligt avfall. 
Avfallet benämns efter sina egenskaper, till exempel smittförande avfall 
och biologiskt avfall. I vårdens specialavfall ingår det dels avfall som ska 
hanteras säkert med tanke på arbetsmiljö, dels sådant avfall som 
regleras av omfattande lagstiftning eftersom det räknas som farligt 
avfall. Avfallet benämns efter sina egenskaper, till exempel smittförande 
avfall och biologiskt avfall. Plan och riktlinjer för hanteringen av detta 
finns framtaget.  
 
Förenkla och utveckla källsorteringen i kommunala verksamheter 
 
3:2 Förenkla och utveckla 
källsorteringen i kommunala 
verksamheter och inom 
publika miljöer.  
 

a ) Alla förvaltningar och 
bolag ska införa system för 
källsortering av de 
fraktioner som uppkommer, 
samt informera sina 
medarbetare om hur man 
sorterar och vilken nytta 
det gör.  

Ansvariga: Samtliga 
förvaltningar och bolag 
Kontroll av och utvärdering 
samt återrapportering av 
genomförda åtgärder och 
förändringar 
 

 
Plan för hur verksamheten, ska kunna använd bra praktiska 
återvinningsstationer på/i närheten av våra särskilda boende SoL och 
LSS. Allt som ska sorteras och återvinnas måste finnas nära 
verksamheten och i bra utformade lokaler. Finnas ordentliga 
källsorteringskärl som måste utverkas med 
samhällsbyggnadsnämnden/Kalixbo (är det deras lokaler behöver de då 
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ha ytan och byggas på rätt sätt). Det måste finnas möjlighet att sortera 
rätt i adekvata kärl utifrån avfallsplanen. Vägning av avfall samlat på 
varje enhet i samband med hämtning av kärl vad gäller matsvinn. 
Tillgänglighet är viktigt och det ska vara lätt att göra rätt. 
 
Jämställdhetsanalys 

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål  
 
Underlag 

Underlag Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (online) 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/brosc
hyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf 
 
Avfall, farligt - översikt 
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-
smittspridning/stadning-och-rengoring/avfall-farligt/oversikt/ 
    
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-06-08 
Avfallsplan 
Kalix kommun avfallsföreskrifter 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 56     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 151 Dnr 2021-00175 70 

Utredningsuppdrag från utbildningsnämnden om 
bildande av gemensam samverkansgrupp för 
utveckling av Familjecentralen (Öppna förskolan) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till förfrågan om bildande av gemensam 
samverkansgrupp för utveckling av Familjecentralen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens beslut 20210319 dnr 2019-00008 60 att föreslå, 
med utredningen som grund, att skicka ut en förfrågan till Regionen och 
Socialnämnden, om bildande av gemensam samverkansgrupp för 
utveckling av Familjecentralen.  
 
Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden föreslog, med utredningen som grund, att skicka ut 
en förfrågan till Regionen och Socialnämnden, om bildande av 
gemensam samverkansgrupp för utveckling av Familjecentralen.  
Utbildningsnämnden gav 2019-12-06, skolchefen i uppdrag att utreda 
Familjecentralen i syfte att ytterligare förbättra och stärka verksamheten 
i Kalix. Utredningen skulle starta genom en träff mellan dagens 
huvudmän för att diskutera vilka förbättringsområden man kan 
identifiera, samt diskutera finansieringsform och organisation. 
Kommunens preventionssamordnare skulle också vara delaktig i 
utredningen. 
 
Frågeställningarna som skulle besvaras var: 
 

 Stärka föräldraskapet, föräldranätverk. 
 Stärka och stötta nyanlända föräldrar och barn. 
 Vilka eventuella resurser krävs för att höja kvalitén i 

verksamheten. 
 Hur kan vi ytterligare öka/förbättra föräldrautbildningen. 
 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 3 och 5 kap, socialtjänstlagen, 2001:453) 
ska socialtjänsten arbeta förebyggande och uppsökande gentemot 
kommuninvånarna då via socialnämndens öppenvård. Särskilt fokus 
ligger på barns sociala situation och välmående. Familjecentralen är en 
arena där socialtjänsten kan ge stöd till familjer och föräldrar både med 
och utan myndighetsutövande. 
  
Socialnämnden ser en utvecklingspotential när det gäller samverkan och 
ställer sig positiv till förfrågan om bildande av gemensam 
samverkansgrupp för utveckling av Familjecentralen.  
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Socialnämnden anser också att samverkansgruppen bör ta fram en 
gemensam tydlig målbild som bör antas i föreslagvis gemensam au 
mellan utbildningsnämnden och socialnämnden. Målbilden ska vara väl 
förankrad hos samtliga medarbetar i den operativa linjen hos respektive 
myndighet. 
 
Socialnämnden tycker också att god samverkan och tilltro mellan de 
olika myndigheterna och yrkesgrupperna är en förutsättning och en 
nyckel till framgång för dem vi är till för. Enligt utbildningsnämndens 
utredning fungerar inte det tillfredsställande och det finns ett visst 
misstroende mellan yrkesgrupperna vilket socialnämnden anser kan och 
bör  förbättras och utvecklas.  
 
Jämställdhetsanalys 

Förslaget bedöms inte ha en primär påverkan för ökad jämlikhet, 
däremot en indirekt påverkan i form av bättre förutsättningar att nå 
ökad jämlikhet långsiktigt. 
  
Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-06-07 
Utbildningsnämndens protokoll § 65 
Utredning - Familjecentralen     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 152 Dnr 2020-00321 70 

Motion - konsumentvägledning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
- Att avslå motionen om att införa konsumentvägledning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) föreslår i motion inkommen den 22 september 2020 
följande:  
 
”Enligt Konsumentverket saknar 87 kommuner konsumentvägledning till 
sina medborgare. Tyvärr tillhör Kalix kommun dessa……. 
 
Vår kommun skriver på sin hemsida att konsumentvägledningen 
avskaffades år 2017 och att kalixborna hänvisas till den oberoende 
tjänsten ”Hallå Konsument”. 
Detta skriver kommunen som om det vore samma tjänst som de skulle 
få om de ringer till Konsumentverket. Det stämmer självklart inte! 
Konsumentverket kan inte läsa det orimliga avtalet eller ge råd i hur 
personen kan säga upp detta. Hallå konsument hjälper inte skickade 
utlovad vara etc, etc. Inte heller får man hjälp av ”Hallå konsument” att 
skriva en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden ARN. 
 
Nu när bedrägerierna bara blir fler och drabbar sårbara grupper väljer 
kommunen att dra in sin rådgivning till kalixborna. Grupper som kan 
behöva stöd från konsumentvägledaren är äldre och personer med 
bristande språk- och samhällskunskaper. Alltför ofta leder problem med 
dåliga inköp till skuldfällor och till att personen blir beroende av 
försörjningsstöd. Så den besparing som kommunen gör uteblir när man 
beaktar konsekvenserna av att konsumentrådgivning inte erbjuds till 
kalixborna. 
 
Framtid i Kalix motionerar därför om att Kalix kommun utreder 
införandet av en sammanhållen konsument-, budget- och 
skuldrådgivning tillsammans med Haparanda, Överkalix och Övertorneå 
kommuner där rådgivaren förslagsvis är två dagar i veckan i Kalix och en 
dag i veckan i vardera Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Alternativt 
att kommunen utreder om tjänsten ”Budget- och skuldrådgivning” 
utökas med konsumentrådgivning och bara gäller för Kalix 
kommun.” 
 
Socialnämndens beredning 
Socialnämnden tog under 2015 över tjänst för budget- och 
skuldrådgivning från Kommunstyrelsen. Konsumentvägledningen skulle 
föras över till den nationella konsumentupplysningen som regeringen 
2013-2014 gett konsumentverket i uppdrag att ta fram i syfte att stärka 
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konsumentvägledningen. Det tidigare samverkansavtalet gällande 
konsumentrådgivning Östra Norrbotten är uppsagt och vi har inte fått 
indikationer på att intresse för en samverkan inom detta område varvid 
förutsättningar för en gemensam satsning inte finns i dagsläget. 
Eventuellt kan vi väcka frågan i ett senare skede om intresse finns.  
 
Den nationella tjänsten Hallå konsument stödjer konsumenter före och 
efter köp och kan besvara frågor inom en rad områden. Hallå konsument 
kan kontaktas via  
- Chatt  
- Telefon  
- Brev  
- E-post.  
 
Ungefärlig väntetid finns angivet på hallå konsuments hemsida  
(https://www.hallakonsument.se/kontakt/kontakta-oss).  
 
Det finns också möjlighet till kontakt och samtal via  
- bildtelefoni  
- tele tal  
- texttelefoni  
- tolk  
 
för de konsumenter som är i behov av det i sin kontakt med Hallå 
konsument.   
 
Kontakter till Hallå konsument från medborgare i Kalix kommun 
 
Kontakter 2019 2020 
Kalix Kommun 115 68 
 
Observera att en kontakt med eller en fråga till Hallå konsument inte per 
automatik innebär att ytterligare åtgärder vidtagits eller att ett företag 
gjort fel.   
 
För medlemmarna i PRO finns också möjlighet till gratis 
konsumentrådgivning av Konsumentcentrum. Konsumentcentrum är en 
del av Råd & Rön och ger via telefon och e-post konsumentvägledning i 
konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid 
klagomål. Det går att skicka in avtal och anmälningar till allmänna 
reklamationsnämnden för granskning och vid behov kan dom vara 
behjälplig med att kontakta företagen.  
 
Det tidigare samverkansavtalet gällande konsumentrådgivning i Östra 
Norrbotten är uppsagt och vi har inte fått indikationer på att intresse för 
en samverkan inom detta område varvid förutsättningar för en 
gemensam satsning inte finns i dagsläget. Eventuellt kan vi väcka frågan 
i ett senare skede om intresse finns.  
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Socialnämnden bedömer att servicen och kvalitén på tjänsten Hålla 
konsument är fullgod för Kalix kommuns medborgare och att 
medborgarna får en bra konsumentrådgivning i den nationella tjänsten.  
 
Jämställdhetsanalys 
Sett till kontakter med vägledning Hallå konsument är det en relativt 
jämn könsfördelning i det kontakter som skett under 2020.   
 
Kvinnor 49% 
Män 47% 
Vet ej/en angett 4% 
 
Underlag 
Sveriges konsumenter (online) 
https://www.sverigeskonsumenter.se/om-oss/konsumentcentrum/ 
 
Hallå Konsument (online) https://www.hallakonsument.se/ 
 
Konsumentverkets Öppna data (Online) 
https://konsumentverket.entryscape.net/catalog/1/datasets/47 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-06-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 170     
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 153 Dnr 2020-00320 70 

Motion - Enhetstaxa för färdtjänst 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
- Att avslå motionen om att införa enhetstaxa för färdtjänst. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) föreslår i motion inkommen den 22 september 2020 
följande:  
 
”Tolv av 14 norrbottenskommuner är idag anslutna till RKM och 
Länstrafikens beställningscentral och deras taxedebiteringar för 
färdtjänst. (När Piteå vid årsskiftet ansluter sig till ovanstående så är det 
bara Boden kommun som står utanför.) Kiruna kommun har som enda 
kommun (hittills) gjort avsteg från den gängse taxan och ger 
kommunens nyttjare av färdtjänst en 40%-ig rabatt på de olika 
egenavgiftsnivåerna, dvs brukaren betalar 60%. 
 
Den differentierade taxan slår väldigt hårt mot färdtjänstbehövande - 
utan möjlighet att själv köra bil eller att åka buss - boende i exempelvis 
morjärvsområdet som har sin andra hälft på SäBo i Sangis, i och för sig 
ett extremvärde - men ändock! Avståndet blir då ca 63 km och när 
denne vill besöka sin make/maka så debiteras den åkande 215:- per 
enkelresa, dvs 430:- tur och retur. En annan färdtjänstbehövande i de 
centrala delarna av Kalix med sin andra hälft i ett centralt äldreboende 
behöver endast betala 51:- per enkelresa, dvs 102:- tur och retur. 
Framtid i Kalix - kommunmedborgarnas öra och mun vill nu - speciellt 
med tanke på att frekventa besök från närstående är ren “medicinering”, 
revidera gällande taxetabell och föreslår därför att kommunen utreder 
möjligheterna till att förändra färdtjänsttaxan enligt följande förslag; 
 
- Egenavgift för avstånd 0 - 10 km sänks till förslagsvis 40:-/enkelresa. 
- Övriga egenavgifter för färdtjänst inom kalix kommun maximeras till 
60:-/enkelresa. 
- “Takkostnad” för färdtjänst 1500:-/år 
 
Socialnämndens beredning 
Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och regleras av Lagen 
om färdtjänst. Färdtjänstresor användas av personer som har ett 
funktionshinder som innebär stora svårigheter att förflytta sig på egen 
hand eller använda allmänna kommunikationer. 13 av länets 14 
kommuner har överlåtit färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala 
kollektivtrafiken (RKM). RKM ansvarar för och beslutar om 
kollektivtrafikens taxor i Norrbotten. Egenavgiften för färdtjänst grundas 
på Länstrafiken i Norrbotten AB:s ordinarie enkelbiljettpris på buss, med 
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ett tillägg på 75%. Egenavgiften regleras när Länstrafiken justerar sina 
biljettpriser.  
 
Socialnämnden anser att vi fortsatt bör vara följsamma mot den taxa 
som sätts regionalt av RKM. 
  
Jämställdhetsanalys 
Ett införande av enhetstaxa gör ingen skillnad på kön, men kan antas ha 
en större påverkan för personer med längre pension. Kvinnors pension är 
dock ofta lägre än mäns.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-06-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 171    
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 154 Dnr 2021-00174 70 

Statsbidrag - psykisk hälsa 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ansöka om statsbidrag inom ramen för 
överenskommelsen inom området psykisk hälsa år 2021.  
Medel om 456 454 kronor enligt fördelningsnyckeln för 2021 att 
användas för fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till 
kommuner, regioner samt länsgemensamt för att stärka bland annat 
socialtjänstens insatser. Statsbidraget skall användas till följande 
områden enligt ramen för överenskommelsen psykisk hälsa 2021: 
1. Medel för fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård och socialtjänst (kommuner) 
2. Medel för fortsatt utvecklingsarbete, kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård, insatser för barn och unga samt traumavård 
(regioner) 
3. Medel för insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan 
(länsgemensamt) 
4. Medel för insatser för stärkt brukarmedverkan (länsgemensamt) 
5. Medel för suicidprevention (länsgemensamt) 
6. Medel för satsningar på ungdomsmottagningar (länsgemensamt) 
 
För Kalix kommun innebär det 456 454 kr enligt fördelningsnyckeln.  
 
Varje kommun ska senast mars 2022 återrapportera hur 2021 års 
stimulansmedel har använts. 
 
Beskrivning av ärendet 
Överenskommelsen psykisk hälsa, SKR och staten har träffat en 
överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare 
överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som 
stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till 
kommuner och regioner. 
 
Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 
kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 
års överenskommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas 
och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att 
överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet 
bedrivs på ett strategiskt sätt. 
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Överenskommelsen syftar därmed till att: 
 
• stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 
handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års 
överenskommelser 
• bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta 
utifrån bästa tillgängliga kunskap 
• initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva 
målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka 
tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats. 
 
Jämställdhetsanalys 
Tillgängligheten till socialnämndens insatser inom psykisk hälsa uppvisar 
inga skillnader gällande könsfördelningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) 2021-2022    
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 155 Dnr 2021-00171 70 

Årlig uppräkning av avgift för dödsboförvaltning  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta; 
 
- Att enligt 18 kap Ärvdabalken och 5 kap begravnings lagen, ta ut en 
  ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för 
  dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravnings lagen.  
- Att avgiften börjar gälla fr o m 2022-01-01 och motsvarar  
  500 kronor/timme, vilket är  1,05% av prisbasbeloppet enligt  
  socialförsäkringsbalken (2010:110). För år 2021 har prisbasbeloppet  
  beräknats till 47 600 kronor. 
- Att avgiften därefter årligen räknas upp med kommande års 
  procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar 
kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens förslag, att ha rätt 
att ta ur ersättning för sina förvaltningskostnader och åtgärder enligt 
begravnings lagen. En kommun får dock, enligt 8 kap 3c § 
Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar för kostnaden 
för de tjänstemän som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska 
därför enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen motsvara kommunens 
självkostnad. Kostnaden för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravningslag beräknas till 500 kr/timme 2022. Avgiften ska följa 
prisbasbeloppet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden. 
Utgångspunkten är att den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta 
och avveckla dödsboet samt ta hand  om begravningsarrangemanget. 
Vid vissa situationer  med särskilda förutsättningar ska socialnämnden 
göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsboet. I 
vissa fall måste även socialnämnden ordna med begravning/gravsättning 
av den avlidne och om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka 
skäliga kostnader ska ekonomiskt bistånd beviljas under vissa 
förutsättningar. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet 
för sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska dokumenteras. 
Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. 
 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar 
kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens förslag, att ha rätt 
att ta en avgift för sina förvaltningskostnader och åtgärder enligt 
begravnings lagen om 500 kr/timme från och med 2022-01-01. Avgiften 
följer prisbasbeloppets utveckling. 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(52) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Jämställdhetsanalys 
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
     
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 156 Dnr 2021-00173 70 
 

Tillägg i reglementet – befogenhet att besluta om 
gravsättning enligt begravningslag (1990:1144) 
5 kap 2 § 
  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att hos kommunfullmäktige begära befogenhet 
att i reglementet som socialnämnd besluta om gravsättning enligt 
begravningslag (1990:1144) 5 kap 2§. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för gravsättningen ligger enligt begravnings lagen på 
”kommunen”. Detta innebär att kommunfullmäktige bör utse en nämnd 
som skall fullgöra kommunens uppdrag på detta område. För närvarande 
ligger delegationen för beslut om gravsättning hos kommunfullmäktige.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt begravningslagens 5 kap. 2 § har kommunen det yttersta ansvaret 
för att avlidna personer gravsätts. Bestämmelsen reglerar endast 
gravsättning av avliden, inte begravningen. Med gravsättning avses inte 
en regelrätt begravning utan endast att den avlidnes stoft eller aska 
placeras inom en gravplats eller inom ett gemensamt grav område eller 
askans utströende. 
 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar (även utav 
ovilja/oförmåga) med gravsättningen är folkbokföringskommunen 
ansvarig att göra detta eller om den avlidne inte har varit folkbokförd i 
Sverige den kommun där dödsfallet inträffade. Om en annan kommun än 
folkbokföringskommunen är ansvarig för den provisoriska 
dödsförvaltningen är den kommunen ansvarig även för gravsättningen. 
Ansvaret för gravsättning enligt 5 kap. 2 § begravnings lagen gäller 
oavsett om den avlidne omfattas av begravningsavgift som tas ut i 
samband med den årliga taxeringen eller inte.  
 
Enligt begravnings lagen har kommunen ett yttersta ansvar för att 
avlidna gravsätts. Ärendets gång i sådan här fall är att kommunen ser till 
att gravsättning sker och ersätter den som är huvudman för 
begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för gravsättningen. 
Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av dödsboet. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01    
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Protokollsutdrag skickas till 
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§ 157 Dnr 2021-00052 70 

Gynnande beslut i särskilt boende  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av gynnande beslut 
Särskilt boende.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje månad redovisar förvaltningen de gynnande beslut som finns inom 
området Särskilda boenden för nämnden. 
 
Förvaltningen följer upp samtliga fattade myndighetsbeslut för Särskilt 
boende, samt behov av boenden inom området på ett systematiskt 
arbetssätt på individnivå. Detta utförs varje vecka i boenderådet där 
berörda tjänstepersoner medverkar. Där analyseras de behov som finns 
och hur de ska verkställas på bästa sätt utifrån behovet och individen 
som berörs av beslutet.  
 
Förvaltningen redovisar för nämnd på aggregerad nivå om hur många 
gynnade beslut till Särskilda boende som finns i vår kommun. Det finns 
totalt 264 boendeplatser samt 20 korttidsplatser. 
 
Sammanfattning 

Gynnade beslut Särskilt boende SoL:  
Maj månad 14  
 
På korttidsenheten vistas: 
14 personer (20 platser finns) 
 
Inga betalningsansvar/sanktionsavgift till Regionen.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09     
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§ 158 Dnr 2021-00150 70 

Inkomna ärenden från Inspektionen för vård och 
omsorg  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen av inkomna ärenden från 
Inspektionen för vård och omsorg.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Underrättelse 2021-06-09, dnr 3.5.1-06832/2021-5 från Inspektionen 
för vård och omsorg, (IVO) om tillsyn av Vårdhygiens ledningssystem 
och egenkontroll (SOSFS 2011:9) med avgränsning mot 
implementeringsarbetet av basala hygien- och klädrutiner, BHK (SOSFS 
2015:10) i andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.  
 
Tillsynen är inte riktad mot någon kommunal verksamhet i Norrbotten 
men för vår utredning behöver vi uppgifter från MAS och enhetschefer i 
kommunernas bostäder enligt 9 § första stycket 9 lagen (1993:387)  om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).      
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§ 159 Dnr 2021-00151 70 

Inkomna ärenden från Arbetsmiljöverket  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga ärenden har inkommit.      
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§ 160 Dnr 2021-00152 70 

Inkomna ärenden från Patientnämnden  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga ärenden har inkommit.      
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§ 161 Dnr 2021-00180 70 

Val av ny ledamot till socialnämndens arbetsutskott 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar utse Vappu Vuokila-Pönkkö (S) till ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beviljade Ritva Persson (S) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden 2021-04-12 § 72.  
Ritva Persson (S) var ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott 
och efter kommunfullmäktiges beslut har därmed en plats som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott varit obesatt.  
 
Förslag under sammanträdet 
Adam Dahlberg (S) föreslår att socialnämnden utser Vappu Vuokila-
Pönkkö (S) till ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Vappu Vuokila-Pönkkö 
Socialnämndens arbetsutskott 
Arbetsgivarenheten 
Helena Landström 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 162 Dnr 2021-00182  

Information om upphandlingar, Mikael Westerlund, 
upphandlare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Mikael Westerlund, upphandlare deltar via Teams och informerar om 
upphandlingar.      
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§ 163 Dnr 2021-00183  

Information om E-nämnden, Maud Lundbäck (S) 
ledamot i E-nämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Maud Lundbäck (S) ledamot i E-nämnden och Pernilla Jansson, 
kommunikatör vid stab Information deltar via Teams och informerar om 
E-nämnden och de tjänster E-nämnden tagit fram till kommunerna.      
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§ 164 Dnr 2021-00181  

Information om Nära vård och omsorg, Tommy Nilsson 
(S), kommunalråd 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
Socialnämnden beslutar att följa upp ärendet under hösten 2021 genom 
att boka in en halv dag med fördjupad information.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Tommy Nilsson, (S) kommunalråd informerar om Nära vård och omsorg.      
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§ 165 Dnr 2021-00176 04 

Information om Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-
2024, skattesats 2022, utgiftstak 2022 inklusive 
vision och övergripande mål, Katarina Burman (V) 
socialnämndens ordförande 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman, (V) socialnämndens ordförande informerar muntligt 
om kommunfullmäktiges beslut om budget 2022.    
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§ 166 Dnr 2021-00185  

Information om Äldreomsorgslyftet, Malin Drugge, 
kvalitetsutvecklare 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
     
 
Sammanfattning av ärendet 
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare informerar om Äldreomsorgslyftet.      
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§ 167 Dnr 2021-00186  

Information om brukarenkät Stöd och Omsorg, Karin 
Bergdahl, områdeschef Stöd och omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Bergdahl, områdeschef stöd och omsorg redovisar brukarenkäten 
för Stöd och omsorg.     
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§ 168 Dnr 2021-00187  

Information om utredningarna rörande vård och 
omsorg och arbetsmiljö 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman (V) ordförande informerar om att fokusmöten med  
Age Management är inbokat torsdag den 17 juni 2021 i Sessionssalen för 
socialnämndens förtroendevalda.  
Det är uppdelat i två pass. 
Kl. 09:00-12:00 S, V och MP 
Kl. 13:00-16.00 oppositionen      
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§ 169 Dnr 2021-00149  

Information från förvaltningschef och 
nämndsordförande  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Burman (V) ordförande föreslår att skjuta fram 
utbildningsdagen som varit inplanerad till 23 augusti 2021 på grund av 
att det är för snäv tidsram. Återkommer med ett förslag på nytt datum. 
 
Katarina Burman (V) ordförande föreslår att bjuda in Hanna Lyhamn, 
kostchef till socialnämnden i september för att informera om matsvinn.  
 
Anette Wernersson (S) har tagit upp en frågeställning om skyddad 
yrkestitel. Katarina Burman (V) ordförande föreslår till förvaltningen  
att till socialnämnden i september ge information om frågan.    
 
Beslutsunderlag 
- Information från Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner 
  Budgetdagarna maj 2021 
- Ekonomirapporten maj 2021, om kommunernas och regionernas 
  ekonomi från Sveriges Kommuner och Regioner  
- Nära vård och omsorg, lägesrapport 
- Återkoppling 2020 – Kunskapsstyrning socialtjänst från Sveriges 
Kommuner och Regioner    
 
 


