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Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
Sida 

1(17) 

  
 

Plats och tid 

 

IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 08:30-11:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Gerd Lindgren (s) 

Justeringens plats och tid IFO-sammanträdesrum, fredagen den 23 augusti klockan 08:00. 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_____________________________________ Paragrafer §§ 174-187 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

_____________________________________ 

Kerstin Sjöström (c) 

 

   

Justerare 

_____________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2019-08-20 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-08-23 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-09-16 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 

  Ann-Kristin Strandman (c) 

Chatarina Gustafsson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-

Karin Lundberg (kd) 

  Gerd Lindgren (s) 

  Grethel Broman (s) 

 

Övriga:  Chatarina Olovsson, HSL-chef § 177 

Kristina Åberg, ekonom §§ 178-179 

Anna-Sara Dahlberg, socialsekreterare § 187 

  Anna-Maria Nilsson, IFO-chef §§ 179-187 

  Ann-Sofie Appelblad, socialchef 

  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 174 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 175 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 fredagen  

den 23 augusti kl. 08:00 på kommunkontoret.  

 

__________ 
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§ 176 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_________ 

 

      

 

      

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
Sida 

7(17) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

Information från HSL-chef 

HSL-chef Chatarina Olovsson informerar sociala utskottet om hur utskrivningen av 

patienter från Region Västerbotten (före detta Landstinget) till kommunen fungerar. I 

och med den nya utskrivningslagen har kommunen kortare tid att ta emot de utskrivna 

patienterna. Förut var det fem dagar och nu är det tre dagar. I och med den nya 

lagstiftningen ska också en samordnad individuell planering (SIP) genomföras för att 

kommunen ska vara bättre förberedda för att säkra en trygg och säker hemgång.  

Chatarina Olovsson anser att utskrivningarna har fungerat bra, även på helgerna då 

sjukhuset skickat med läkemedel de gånger det funnits behov. Chatarina informerar 

också om de måndagsträffar som Nordmalings kommun har tillsammans med 

Nordmalings Hälsocentral där man samarbetar gällande patienter. Samarbetet med 

Nordmalings Hälsocentral har hjälpt dem i överlämningen från Regionen till 

kommunen. Även biståndshandläggarna tycker att det fungerar bra och att det finns en 

bra organisation och samarbete för att hantera den nya utskrivningslagen. 

I övrigt har sommaren varit lugn för hemsjukvården och det har funnits platser på 

rehab, Nordmalings kommuns korttidsboende.  

 

_________ 
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§ 178 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Socialchef Ann-Sofie Appelblad inleder med att informera sociala utskottet om de nya 

rekryteringarna av biståndshandläggare inom sektor omsorg som blev klar under 

sommaren. 

Upphandling verksamhetssystem 

Avtalet med Treserva som är sektor omsorgs verksamhetssystem löper ut i december 

2019. Nordmalings kommun har tillsammans med Bjurholms och Vännäs kommuner 

utformat en ny kravspecifikation inför det kommande upphandlingsförfarandet.  

Revidering av LOV-avtal (LOV- lag om valfrihetssystem) 

Upphandlingsbyrån hjälper till med nytt förfrågningsunderlag till kommande 

upphandling gällande LOV-avtal för hemtjänsten.  

Ekonomiska åtgärder – Resursstärkande åtgärder 

Socialchef Ann-Sofie informerade om några av de resursstärkande åtgärderna som 

beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019, bland annat effektiviseringen av 

personalplanering. Gällande beslutet att lägga ner Ankaret i Rundvik informerade Ann-

Sofie att hon kommer träffa personalgruppen i veckan och senare även de närstående 

för att genomföra individuella planeringar för varje brukare. Snart kommer även arbetet 

med biståndsbedömd tid påbörjas där tanken är att följa upp och ompröva beslut. 

Placeringskostnader   

IFO-chef Anna-Maria Nilsson informerade om de åtgärder som planeras för att minska 

kommunens placeringskostnader. Dialog förs med handläggarna på barnsidan för att 

organisera sättet att arbeta för att tydliggöra utredningsarbetet och verkställighetsdelen.. 

Just nu genomförs också en kampanj för att rekrytera egna familjehem här i 

Nordmalings kommun. 

 

_________   
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§ 179 Dnr 2019-000412 042 

Månadsrapport per juli 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för juli visar på ett negativt utfall mot budget på -10,6 miljoner kronor. Intäkterna 

har ett positivt utfall mot budget på 1,7 miljoner kronor och är sökta statsbidrag inom 

olika verksamheter. Kostnader för lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet har ett 

negativt utfall mot budget på 12,8 miljoner kronor, övriga kostnader såsom 

personalkostnader följer budget.  

Största negativa avvikelsen står Individ- och familjeomsorg (IFO) för och är -8,8 

miljoner kronor. Det är till största del kostnader för placeringar barn och unga samt 

ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som är orsaken.  

Särskilt boende inkluderat sjuksköterskor har ett underskott mot budget på 0,8 miljoner 

kronor och är kostnader för hyrsköterskor. Även tomma platser under perioden 

påverkar resultatet negativt.   

Hemtjänsten redovisar ett underskott mot budget på 1,4 miljoner kronor. 

Hemsjukvården har ett underskott mot budget på 0,6 tusen kronor och där är kostnader 

för hyrsköterskor, hjälpmedel, ökade kostnader för förbrukningsmaterial för 

vårdkrävande brukare i ordinärt boende samt intern kostnad för delegerad 

hemtjänstpersonal orsaken till underskottet.  

EKB verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 0,8 tusen kronor.      

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli 2019      

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapport per juli 2019 överlämnas till kommunstyrelsen.      

 

_________ 
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§ 180 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens reglemente ska revideras för pågående mandatperiod. 

Reglementet beskriver kommunstyrelsens ansvarsområden och befogenheter och är ett 

komplement till lagstiftning och andra lokala reglementen som exempelvis kommunens 

arkivreglemente och arvodesreglemente. 

Föreslagna förändringar rör i stort sett endast uppdatering av lagrumshänvisningar och 

redaktionella ändringar. Dessa är markerade med rött i texten.   

Utskotten granskar särskilt de områden som berör respektive utskott och lämnar vid 

behov förslag om revidering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2019-08-07 

Förslag - Kommunstyrelsens reglemente 2019   

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reglemente enligt förslaget.      

 

_________ 
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§ 181 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 

sammanträde har ett förslag till revidering gällande individ- och familjeomsorgens 

(IFO) verksamhetsområde tagits fram. Grunden till revideringarna är att vissa beslut 

inom sektor omsorgs verksamhetsområde inte får delegeras från nämnd till utskott (10 

kap. 4 § SoL). Förslag på nya revideringar är att följande beslut bör fattas av 

kommunstyrelsen och inte av sociala utskottet; 

S 1.13 Överväganden enligt § 14 LVU 

S 4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas; När överenskommelse 

inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren eller när överenskommelse inte kan 

nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på nämndens beslut (enligt 14 

§ 2 st. LVU) 

S 4.5 Beslut om den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren (enligt 14 § 2 st. LVU) 

S. 6.16 Utredningar att anmäla behov av särskilt förordnande av vårdnadshavare, 

barnets föräldrar är döda eller barnets föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva 

vårdnaden om barnet (enligt 6 kap. 7-9 §§ Föräldrabalken) 

S. 13.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och 

kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM-ärenden (10 kap. 1,2 § SoL, 6 kap. 36 § KL) 

S.13.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till länsrätt och kammarrätt i 

LSS-ärenden    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2019-07-10 

Delegationsordning – förslag på revideringar    

Sociala utskottets förslag till beslut 

Sociala utskottet föreslår Kommunstyrelsens godkänna föreslagna revideringar.      

 

_________ 
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§ 182 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit till dagens sammanträde.  

 

__________ 
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§ 183 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverkets inspektion, Kungsvägen, dnr 2019-313-020. Den 18 juni 2019 

genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på gruppboendet Kungsvägen 63 D. 

Inspektionen fokuserade på hur Nordmalings kommun förebygger risker för ohälsa och 

olycksfall med särskilt fokus på hot och våldsrisker inom ramen för vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete.  

 

Arbetsmiljöverkets inspektion, Hemvägen, dnr 2019-312-020. Den 18 juni 2019 

genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på gruppboendet Hemvägen 5 P. 

Inspektionen fokuserade på hur Nordmalings kommun förebygger risker för ohälsa och 

olycksfall med särskilt fokus på hot och våldsrisker inom ramen för vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete. 

 

Beslut att avsluta ärende - Oanmäld tillsyn av stödboende barn och unga vid Omega 

stödboende, dnr 2019-365-750. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 

en anmäld tillsyn av Omega stödboende och uppmärksammande inga brister inom de 

områden som tillsynen omfattade och beslutar därmed att avsluta ärendet. 

 

Meddelande om tillsyn och granskning av Nordmalings kommuns socialtjänst i oktober 

2019, dnr 2019-387-700. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att 

genomföra en tillsyn av socialtjänsten i Nordmalings kommun. 

 

Återkoppling kring arbetet med gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKL, dnr 2019-254-701. SKL inväntar 

fortfarande svar från en del kommuner. 

 

 

_________ 
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§ 184 Dnr 47392  

Sekretessärende 1 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 
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§ 185 Dnr 47448  

Sekretessärende 2 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 
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§ 186 Dnr 47449  

Sekretessärende 3 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 
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§ 187 Dnr 47450  

Sekretessärende 4 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 

      

      

      

 

 


