
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

 

Sociala utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
Sida 

1(18) 

  

Plats och tid 
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Beslutande Se särskild förteckning sid 2 
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KERSTIN SJÖSTRÖM 

 

   

Justerare 
 
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 
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Sammanträdesdatum 2021-10-05 

  
Datum för anslags 
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protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 
  Ann-Kristin Strandman (c) 
  Anna-Karin Lundberg (kd) 
  Gerd Lindgren (s) 
  Grethel Broman (s) 
 
 
Ej beslutande: Chatarina Gustafsson (m), ej tjänstgörande ersättare 
  
 
Övriga:  Monica Sikström, enhetschef LSS § 86 
  Ulf Nygård, ekonom § 89 
  Harry Lönnebacke, IFO-chef § 84 
  Andreas Witt, socialchef 
  Anna Hallgren, sekreterare 
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KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 81 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 82 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 83 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Sociala utskottets beslut 

Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker fredag den 8 
oktober kl. 11:00. 

 

________ 
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 84 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Harry Lönnebacke, informerar sociala utskottet kring arbetet som pågår inom 
IFO gällande att nå budget, den kompetensutbildning som pågår med höja att kvalitet 
och trygghet inom IFO. Arbete pågår aktivt gällande försörjningsstöd där riktlinjerna 
för försörjningsstöd nu ses över och kommer revideras. Det pågår en dialog med 
arbetsmarknadsenheten (AME) gällande snabbspår för att få ut dem som står långt från 
arbetsmarknaden. 

Biståndsenheten ser över riktlinjerna för biståndshandläggning och det kommer som ett 
ärende för sociala utskottet framöver.  

Harry Lönnebacke informerar sociala utskottet om att öppenvården ses över där man 
kartlägger vad det är som idag görs och hur kan de bistå i utredningar och placeringar 
för att aktivt kunna arbeta hem placerade barn.  

Just nu pågår en översyn av alla placeringar av barn där en kartläggning kring varför 
placeringen gjorts, hur vårdplanerna är utformade samt om man hade kunnat undvika 
placeringen ses över. Harry Lönnebacke informerar sociala utskottet om att det är en 
lärandeprocess och att det handlar om att undersöka vad man kan göra förutom 
utredningarna. Bland annat handlar det om att se över hur man använder IFO:s 
öppenvård.  

Harry informerar om en Lex Sarah-anmälan inom IFO:s verksamhetsområde. Harry 
informerar om de åtgärder som vidtagits i ärendet. 

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 85 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vad som är på gång inom 
sektor omsorg och inleder informationen med att informera nuläge för arbetet med 
omorganisationen inom sektor omsorg som kommunstyrelsen fastställde den 10 maj 
2021. Det händer mycket nu inom sektorn gällande omorganisationen och just nu 
befinner sig sektorn mitt i processen. Det är nu en enhetschef mindre, den 1 oktober 
gick bemanningen över från gemensam service till sektor omsorg. Den 11 oktober 
börjar en bemanningscontroller och rekryteringen av verksamhetschef är avslutad. 

Bemanningscontrollern kommer arbeta som stöd för att nå de nyckeltal inom sektorns 
verksamheter som det är budgeterat för.  

Utskottet informeras om att Andreas Witt just nu är och besöker APT inom 
verksamheterna för att bemöta frågor och informera om omorganisationen som sker 
inom sektorn.  

Andreas Witt informerar om arbetet gällande arbetsmiljö som pågår i samarbete med 
Sunt Arbetsliv inom sektor omsorg där skyddsombuden, facken och verksamheterna 
valt att arbeta med friskfaktorerna kommunikation och återkoppling. Samverkansavtalet 
som nu finns plats är också positivt.  

Gällande processen att införa digital signering, så kallad MSS, informerar Andreas Witt 
att det har lagts upp en film på intranätet där Andreas informerar personalen om 
processen.. 

IVO har begärt en särskilt avgift för 10 000 kronor för ett ej verkställt beslut om 
kontaktpersoner. Det är och har varit svårt för kommunen att rekrytera kontaktpersoner. 

Sociala utskottet informeras om arbetet med att minska kostnader för hyrsjuksköterskor 
som Andreas Witt arbetar med. Tanken är att förhandla fram ett nytt avtal för 
ersättningar för de som tar på sig extra arbetspass.   

Andreas Witt informerar om de statsbidrag som sökts och beviljats för sektorn.  

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 86 Dnr 49212  

Information från verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för dagcenter och korttidsboende inom LSS, Monica Sikström, informerar 
sociala utskottet kring arbetet som nu sker inom omsorgen för Resecentrum.  

Verksamheten på Resecentrum startade den 1 maj 2021 där verksamheten inledningsvis 
har haft störst fokus på att sköta om utemiljö och städa i lokalerna. Nu förbereder man 
för att öppna caféet på Resecentrum. Grundkonceptet är att ha två personal där men de 
är inte på plats än. Arbetsterapeuttjänst ligger ute för rekrytering nu. 

Tanken är att öppna cafét under hösten. Grundtanken är att caféet ska vara öppet mellan 
8-16 måndagar till fredagar. Grundtanken är också att Arbetsmarknadsenheten (AME) 
ska kopplas på vid ett senare skede.  

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 87 Dnr 2021-000016 750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2021 

Sammanfattning av ärendet 

En stående punkt under sociala utskottets sammanträden är internkontroll med 
slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg. Tre slumpmässigt 
utvalda ärenden inom vuxen, barn och ekonomiskt bistånd redovisas varje sammanträde 
för internkontroll samt för att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut. 

 

Sociala utskottets beslut 

Inga internkontrollärenden har lämnats in till dagens sammanträde.  

 

________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 88 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2021. 
Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
perspektiv, utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden 
kommer sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 
Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet vid dagens sammanträde om 
måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplanen för 2021.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2021-08-24 § 54 
Verksamhetsplan 2021 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 89 Dnr 2021-000417 042 

Delårsrapport januari - augusti 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-augusti visar på ett negativt utfall mot budget på 4,4 
miljoner kronor. I resultatet ingår förändringen av semesterlöneskulden som gav ett 
positivt utfall med 1,6 miljoner kronor. Samtidigt finns en kostnad för en LSS placering 
på 1,9 miljoner kronor som sektorn har en förhoppning om att överklagan gentemot 
Migrationsverket skall gå igenom. 

Intäkterna har ett positivt utfall mot budget på 7,2 miljoner kronor och det är 
statsbidragen som står för differensen. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ett 
negativt utfall mot budget på 5,9 miljoner kronor.  

Personalkostnaderna visar på ett underskott med 2,7 miljoner kronor mot budget. Lön 
för arbetad tid visar på ett överskott med 0,2 miljoner kronor. Löner för ej arbetad tid 
redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Sjuklönen under perioden uppgår till 
2,2 miljoner kronor. Sektorn har för detta kompenserats med en ersättning på ca 1,2 
miljoner kronor. Övriga kostnader visar ett mindre underskott jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och barn- och ungdomsvården för. 
När det gäller barn- och ungdomsvården så har det under våren skett ett par akuta 
omhändertaganden som ökat kostnaderna. För äldreomsorgen är det främst 
anpassningen till rätt personalvolym som påverkar utfallet. En sänkning av nyckeltalet 
för anställda per boende inom särskilda boenden. 

Prognos för helåret hamnar på -8,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2021 - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Delårsbokslut för sociala utskottets verksamhetsområde fastställs och överlämnas till 
kommunstyrelsen för godkännande. 

 

_______ 
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§ 90 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras när 
behov uppstår. 

Revideringar inom sektor omsorgs område föreslås enligt följande; 

Punkt S 14.4 där ett förtydligande föreslås att alla i verksamheterna har rätt att upprätta 
en anmälan enligt Lex Sarah men att sociala utskottets nu föreslås få delegation att 
avgöra om anmälan ska skickas in eller inte till tillsynsmyndigheten (Inspektionen för 
vård och omsorg). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-23 
Delegationsordning, förslag på revideringar oktober 2021 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagen revidering av delegationsordningen.  

 

_______ 
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KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 91 Dnr 2021-000414 732 

Reviderat förfrågningsunderlag för anbud gällande bedrivande av 
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Sammanfattning av ärendet 

Ett reviderat förfrågningsunderlag för anbud gällande bedrivande av hemtjänst enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV) behöver godkännas. Förfrågningsunderlaget 
innehåller vissa revideringar i innehåll jämfört med det förfrågningsunderlag som 
kommunstyrelsen godkände den 9 december 2019 men som aldrig slutade i något avtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-24 
Förfrågningsunderlag 2021-09-24 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget. 

 

________ 

Reservation: Gerd Lindgren (s) och Grethel Broman (s).  
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§ 92 Dnr 2021-000416 103 

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och 
omsorgscollege och praktikplatsen.se  

Sammanfattning av ärendet 

Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i Västerbottens län att 
fatta beslut att finansiering av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se 
inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional utveckling 
2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten.   

Vård och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningen inom 
vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgscollege samverkar bransch och 
utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, attraktivitet/status i yrke och utbildning samt 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och 
hållbar verksamhet och budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2021-09-22 
Missiv  finansiering VOC Västerbotten 
PM VOC finansiering 2022 och framåt 
Protokollsutdrag 2021-09-09 § 63 Primärkommunala beredningen 

Sociala utskottets beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att finansiering av vård- och omsorgscollege och 
praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för 
regional utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län. 

 

_______ 
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§ 93 Dnr 2021-000429 006 

Sammanträdesplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
störts möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, 
Beredningen för regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, 
samråd vård och omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans och 
Hälso- och sjukvårdsnämndens tider samt sport- och påsklov. Därtill är förslaget 
anpassat efter kommunallagens krav om behandling av budget samt delårsrapport och 
kommunens interna ekonomiska processer.  

Vid följande tillfällen har inte en krock med Regionfullmäktiges (eller RF-grupp) 
sammanträdesdagar kunnat undvikas: 24 april (AU), 10 oktober (KS) och 28 november 
(KS). 

Regionresa 26  28 september (AU, SU, BU) 

Den 8 juni planeras kommunstyrelsen sammanträda på en onsdag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag  sammanträdesplan 

Sociala utskottets beslut 

Föreslagen sammanträdesplan för sociala utskottet antas för 2022. 

 

_______ 
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§ 94 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit för perioden inom sektor 
omsorgs område. 

 

_______ 
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 95 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Sociala utskottet meddelas följande; 

 

Avtal har undertecknats med Appva gällande digitalisering av medicingivning, dokid 
101014 

 

______ 

 

 

 




