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§ 1 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 
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§ 2 Dnr  

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 Kerstin Sjöström (C). 
Justeringen sker fredag den 20 januari kl. 11:00. 
 

______ 
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§ 3 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Tillägg av ärende: Anmälan enligt Lex Sarah, se § 16 föreslås till föredragningslistan. 

 

Sociala utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av § 16 Anmälan enligt Lex Sarah. 

 

________ 
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§ 4 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen.  

Sociala utskottet får presenterat en lista på det som IFO färdigställt under 2022 och de 
viktigaste lärdomarna från det arbetet där Harry berättar om det som varit utmanande, 
vad som fungerat bra samt vad som blir viktigt för det framtida arbetet. Utskottet får 
också presenterat vad som är planen att utveckla under 2023. Det handlar bland annat 
om kompetensförsörjningsplan, trygg hemgång, ANDTS-frågor, suicidprevention, 
samordnartjänsten mellan SU och BU samt översyn av öppenvård.  

Harry Lönnebacke informerar om kvalitetsledningssystemet som IFO i november 
började arbeta utifrån. Förankringsarbetet pågår för fullt och Harry berättar att 
kvalitetsledningssystemet redan är en del av verksamhetens dagliga arbete. Sociala 
utskottet får ta del av hur kommande arbetet med kvalitetsledningssystemet kommer 
fortgå. Till sist går Harry igenom övriga områden som ska fokuseras på inom IFO och 
det är främst de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom OSA, HLR-
utbildningar, brandskydd osv.  

Utskottet önskar att under året få träffa personalen på IFO. Harry kommer ta fram ett 
förslag där sociala utskottet löpande under året träffar representanter från de olika 
grupperna på IFO. 

Beslutsunderlag 

Presentation IFO-chef 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 

 



 

Sociala utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-17 
Sida 

8(19) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 5 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om vad som är på gång inom 
sektor omsorg. Andreas berättar om arbetet med bokslutet för 2022 som senare kommer 
hanteras av utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Utskottet får lite information inför förutsättningarna gällande budget för 2023 för sektor 
omsorg; 

Nya äldreomsorgslagen som eventuellt kommer träda i kraft 2024 innebär att det 
sannolikt kommer behövas en ledningsansvarig för kommunens primärvård. Andreas 
har med detta i framtida planering om lagen träder i kraft. Enligt samma förslag till lag 
ska kommunerna också ha en medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR).  

Utskotten får information om återhämtningsbonusen som bland annat använts för 
arbetstidsförkortning på demensavdelningen. Till nästa sammanträde kommer 
enhetschef Katarina Dahlberg bjudas in och berätta om de positiva effekterna av 
återhämtningsbonusen. 

Andreas informerar sociala utskottet om den kompetensutvecklingsinsats som 
genomfördes den 14 december 2022 för alla medarbetare inom sektorn som blev väldigt 
uppskattat. Tanken är att genomföra en liknande satsning även under 2023. 

Utskottet får information om det pågående arbetet med sommaravtal för 2023.  

Andreas berättar om det preliminära resultatet från den nyligt utskickade 
medarbetarenkäten kommit in. Det var rätt låg svarsfrekvens för hela kommunen på 
medarbetarenkäten. Mer information kommer presenteras för utskotten vid senare 
tillfälle. En positiv utveckling av resultatet i år är att betydligt fler skulle rekommendera 
Nordmalings kommun som arbetsgivare till andra. 

Slutligen får sociala utskottet information om införandet av nytt verksamhetssystem, 
LifeCare. Införandet har gått över all förväntan. 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 6 Dnr 2023-000010750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2023 

Sammanfattning av ärendet 

En stående punkt under sociala utskottets sammanträden är internkontroll med 
slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg. 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. 
 
Under dagens sammanträde redovisas inte några internkontrollärenden på grund av att 
verksamheterna bytt till nytt verksamhetssystem. Redovisning av internkontrollärenden 
kommer presentera på sociala utskottet nästa sammanträde den 28 februari. 

 

Sociala utskottets beslut 

Till nästa sammanträde redovisas tre slumpmässigt utvalda ärenden för sociala utskottet 
för internkontroll. 

 

_______ 
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§ 7 Dnr 2023-000006042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2023 

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 sker löpande måluppföljning vid varje 
utskottssammanträde 2023. 
Eftersom det är nytt år har inga mätningar av måluppfyllelsen skett ännu. Andreas Witt 
går istället igenom förslag på verksamhetsplan för 2023 med utskottet. 

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 8 Dnr 2022-000518041 

Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet för att ta fram verksamhetsplan för 2023 har pågått under hösten 2022. Under 
dagens sammanträde redovisar socialchef Andreas Witt resultatet av höstens arbete med 
verksamhetsplanen för 2023 och sociala utskottet går igenom förslagen på mål för 
sektorn. 

Verksamhetsplanen för 2023 har förhandlas med de fackliga organisationerna torsdag 
den 19 januari 2023 och fastställs av kommunstyrelsen den 30 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Utkast - Verksamhetsplan 2023 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 9 Dnr 2022-000415734 

Nytt LSS-boende för unga 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av att tillskapa nya LSS boendeplatser i Nordmalings kommun är stort. För 
närvarande är det sju (7) personer som fått boendebeslut inom LSS som verksamheten 
behöver tillgodose besluten för. I analysen finns beskrivet att det finns två tomter 
lämpade för att bygga nya LSS boenden. Ett nytt boende kommer vara riktat till unga 
vuxna. Det andra nya boendet är för att framtidssäkra och samtidigt frigöra fyra (4) till 
fem (5) bostäder till allmännyttan (Nordmalingshus AB) på Hemvägen då det boendet 
läggs ned till förmån för det nya boendet. Nybyggnationerna möjliggör också en 
hemtagning av en köpt placering som idag kostar ca 160 000 kronor i månaden. 
Kostnaderna för byggnationen av LSS-boendena är beräknade till 47 miljoner kronor 
med en avskrivningstid på 40 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
LSS-boende för unga i Nordmalings kommun 
Exempelbilder Emrahus 
Prospekt Emrahus 
Utredning för byggnation av LSS-boendeplatser 
Nyproduktionskalkyl och driftskostnad för ett LSS-boende 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för de 
byggnationskostnader som finns beskrivet i underlagen med 12 nya boendeplatser 
fördelat på två huskroppar och bevilja byggstart. 

Sociala utskottet uppdrar till socialchef att förtydliga de ekonomiska kalkylerna till 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2023. 

 

_______ 
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§ 10 Dnr 2022-000575732 

Utökning av leasingbilar inom hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har idag som krav inom hemtjänsten att den arbetssökande ska 
ha tillgång till egen bil som ska användas i tjänsten. Anledningen är att det finns ett 
fåtal tjänstebilar att tillgå. En utredning är genomförd och resultatet visar att totalt åtta 
(8) nya fordon behöver tillföras verksamheten för att kravet på att ha egen bil kan tas 
bort i rekryteringsannonserna. Två fordon beställdes i april 2022 men är ännu inte 
levererade. Förslaget är att tillskapa tillräckligt antal tjänstebilar inom hemtjänsten. Då 
kostnaderna för fordonen samt driften av dessa överstiger den budget verksamheten har 
behöver ärendet beredas politiskt inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-27 
Underlag utökning av tjänstebilar inom hemtjänsten 
Skrivelse och namnlistor angående tjänstebilar inom hemtjänsten 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 609 600 kronor extra till 
sektor omsorg för budget år 2024 för att kunna tillhandahålla tillräckligt med 
tjänstebilar inom hemtjänsten. 

 

________ 
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§ 11 Dnr 2022-000578730 

Investeringsäskande - sektor omsorg 2023 

Sammanfattning av ärendet 

På Nordmalings särskilda boende för äldre, Strandbacken, har den tekniska livslängden 
för spoldesinfektionsmaskinerna och trygghetslarmen på rummen uppnåtts. Dessa har 
antingen slutat att fungera eller har inte kunnat repareras eftersom det inte går att få tag 
i reservdelar då systemen är för gamla. Det finns 13 spoldesinfektionsmaskiner var av 
åtta (8) har gått sönder till en återanskaffningskostnad på 79 650 kronor styck, 
sammanlagt 637 200 kronor. Trygghetslarmen har också i allt väsentligt slutat att 
fungera och kostar 1 306 408 kronor att återanskaffa. Totalt behov är 1 943 680 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-22 
Utredning investeringsäskande 
Fastighetskarta beskrivning 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Föreslå att föreslagna investeringskostnader på sammanlagt 1 943 680 kronor beviljas. 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut eller beredning. 

 

________ 
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§ 12 Dnr 2022-000573631 

Ansökan om verksamhetsbidrag Kvinno- och tjejjouren i Umeå 
verksamhetsår 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmaling har ingen egen kvinnojour vilket gör att våldsutsatta kvinnor och barn i 
Nordmaling söker stöd och skydd hos Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Då det inte 
bedrivs motsvarande verksamhet i kringliggande kommuner omfattas Nordmalings 
kommun av Kvinno- och tjejjouren i Umeås upptagningsområde. Verksamheten är 
beroende av bidrag och föreningen ansöker om 60 000 kronor av Nordmalings 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-22 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinno- och tjejjouren i Umeå 2022-12-13 

Sociala utskottets beslut 

Tilldela 45 000 kronor enligt budget i verksamhetsbidrag till Kvinno- och tjejjouren för 
verksamhetsår 2022. 

 

________ 
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§ 13 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

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

 

________ 
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§ 14 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Protokoll hjälpmedelsrådet 221107, dokid 107403 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde den 23 november 2022, dokid 
107530 

Protokoll Länssamverkansgruppen 20221125, dokid 107648 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner - insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2023, dokid 107923  

Länsstyrelsen har genomfört inspektion av Överförmyndarnämnden, beslutskopia och 
underlag från Överförmyndarnämndens sammanträde den 14 december 2022, dnr 2022-
581-199 

 

_________ 
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§ 15 Dnr 2022-000544700 

Meddelande - Cirkulär för ersättningar och villkor inom 
socialtjänstens område för 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige (§ 11) att de av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen och Försäkringskassan angivna 
rekommenderade höjningar för följande ersättningar och belopp ska följas från och med 
år 2023 och framåt; 

· Timbelopp assistansersättning 

· Riksnorm försörjningsstöd 

· Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 

· Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 

· Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. 

Från och med i år (2023) meddelas sociala utskottet och kommunstyrelsen de nya 
nivåerna av ersättningar och belopp. 

Beslutsunderlag 

Timbelopp assistansersättning, Försäkringskassan 
Riksnorm försörjningsstöd, Socialstyrelsen 
SKR Cirkulär 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 
SKR Cirkulär 22:43 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS 
SKR Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
Generalbeslut kommunfullmäktige 2022-02-14 § 11 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 



 

Sociala utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-17 
Sida 

19(19) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 16 Dnr 2023-000032730 

Anmälan enligt Lex Sarah 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska sociala utskottet besluta om en Lex 
Sarah-anmälan ska skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller om 
missförhållandet som identifierats utreds och åtgärdas internt i verksamheten. Under 
dagens sammanträde får sociala utskottet information om en anmälan som upprättats 
enligt Lex Sarah och de åtgärder som vidtagits i verksamheterna (bland annat upprättat 
nya rutiner) efter anmälan.  

Beslutsunderlag 

Anmälan om allvarliga missförhållanden - Lex Sarah 

Sociala utskottets beslut 

Skicka anmälan enligt Lex Sarah vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Verksamhetschef för äldreomsorg får i uppdrag att skicka anmälan enligt Lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

________  

 

 




