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Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
Sida 

1(15) 

  
 

Plats och tid 

 

IFO-sammanträdesrum tisdagen den 28 maj 2019 kl. 08:30-12:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Gerd Lindgren (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 3 juni kl. 08:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

__________________________________ Paragrafer §§ 119-138 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

__________________________________ 

Kerstin Sjöström (c) 

 

   

Justerare 

__________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2019-05-28 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-06-03 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-06-25 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 

Julina Nordberg (c), tjänstgörande ersättare för Ann-Kristin 

Strandman (c) 

  Anna-Karin Lundberg (kd) 

  Gerd Lindgren (s) 

  Grethel Broman (s) §§ 119-136 

 

 

Övriga: Chatarina Gustafsson (m), ej tjänstgörande ersättare  

Kia Åberg, ekonom §§ 119-121, 123-124 

Ylva Hägglund, anhörigkonsulent § 122 

Katarina Fransson, enhetschef § 122 

Lena Dau, TES-planerare § 122 

Katarina Persson, TES-planerare § 122 

Barbro Nyhlén, enhetschef Hemtjänst § 122 

Malin Johansson, enhetschef Hemtjänst § 122 

Signe Oskarsson, socialsekreterare §§ 130-131 

Johanna Jonsson Lundberg, socialsekreterare §§ 132-136 

Lina Lindgren, socialsekreterare §§ 132-136 

Gabriella Sjöström, socialsekreterare §§ 137-138 

Olivia Flodberg, socialsekreterare §§ 137-138 

Anna-Maria Nilsson, IFO-chef §§ 119-121, 123-124 

Ann-Sofie Appelblad, socialchef §§ 119-129 

Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 119 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 120 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 måndagen den 

3 juni kl. 08:00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 121 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kerstin Sjöström (c) efterfrågar information kring om Nordmalings 

kommuns gruppbostäder tidigare har deltagit eller kommer delta i Hjälteloppet. 

Socialchef Ann-Sofie Appelblad återkopplar svar på denna fråga till utskottet.  

 

_________    
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§ 122 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

Information från anhörigkonsulent 

Nordmalings kommuns nya anhörigkonsulent Ylva Hägglund presenterar sig för sociala 

utskottet och informerar om vad hon kommer arbeta med framöver. Ylva är sedan april 

anställd 50% som anhörigkonsulent och 30% i demensteamet. Vad Ylva arbetar med i 

rollen som anhörigkonsulent är behovsstyrt och det är viktigt att synas ute och träffa 

anhöriga. Katarina Fransson, enhetschef inom sektor omsorg, berättar att hon träffar 

Ylva en gång per vecka för att bolla idéer.  

 

Information om effektiviseringar inom hemtjänsten 

TES-planerarna Lena Dau och Katarina Persson samt hemtjänstens enhetschefer Barbro 

Nyhlén och Malin Johansson informerar utskottet om de effektiviseringar inom 

hemtjänsten som genomförts. Nordmalings kommun har från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) fått pengar som används för att satsa på tekniklösningar för att öka 

effektiviteten och kvaliteten. Hemtjänsten är också först ut att använda ett nytt 

personalsystem som gör det enklare för personal som vill arbeta mer att ta fler 

arbetspass vilket gör att hemtjänsten kan minska vikariekostnaderna. Hemtjänsten är 

också först ut med heltid som norm. Hemtjänsten arbetar mot målstyrning och där har 

man tillsammans utifrån visionen för 2020, Nordmalings kommuns äldreomsorgsplan 

samt Socialstyrelsens värdegrund kommit fram till ett gemensamt verksamhetsmål för 

hemtjänsten.   

TES-planerarna Lena Dau och Katarina Persson informerar sociala utskottet om deras  

arbetsuppgifter som innebär att de samordnar och planerar hemtjänstens uppdrag. De 

administrerar även trygghetslarmen och korttidsfrånvaron.  

 

_________ 
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§ 123 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Placeringskostnader 

Sociala utskottet informeras om placeringskostnader i nuläget och hur prognosen ser ut 

för resterande 2019. Kostnaderna för placeringar följs upp varje månad. 

 

Rekrytering av familjehem  

För att minska placeringskostnader vill IFO arbeta mer med rekrytering av familjehem. 

Målet är att Nordmalings kommun ska ha fler egna familjehem för placeringar. 

Ersättningsnivåer kan i och med det behöva ses över framöver då Nordmalings 

kommun idag har ersättningsnivåer som följer SKL´s riktlinjer. 

 

_________ 
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§ 124 Dnr 2019-000298 042 

Tertialrapport 1, 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet redovisar ett negativt utfall mot budget för första tertialet 2019 med – 

7,1 Mkr. Största negativa underskottet finns under Familj och individomsorg med – 5,6 

Mkr jämfört med budget. Prognos för helår är lagd till – 17,4 Mkr för utskottet. 

Åtgärder för att uppnå nämndresultat är öka flexibilitet avseende personalplanering i 

samband med minskat antal brukare inom hemtjänsten samt att se över de 

familjehemsplaceringar som finns och försöka rekrytera egna familjehem i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1, 2019      

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2019.  

 

_________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
Sida 

10(15) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2016-000591 002 

Revidering av delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen är ett levande dokument och revideras löpande vid behov. Det 

saknas enligt delegationsordningen en delegering till tjänsteman gällande att 

vårdgivaren har en plikt att snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

om någon legitimerad person för ett yrke inom hälso- och sjukvården utgör en fara för 

patientsäkerheten. 

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården är den tjänsteman som har personalansvar 

och anställer legitimerad personal och har bäst förutsättningar att utreda och anmäla om 

man befarar att personalen brustit i följsamheten till patientsäkerheten.  

Det går att läsa om anmälningsskyldigheten i Patientsäkerhetslagen  (2010:659) 3 

kap.7§ 

En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 

person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är 

verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning, 190515 

Tjänsteskrivelse – revidering av delegationsordning, 2019-05-16             

Sociala utskottets förslag till beslut 

Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna följande revidering; 

Verksamhetschef för HSL beslutas få delegation att besluta att anmäla till IVO om 

legitimerad personal utgör en fara för patientsäkerheten, samt att beslutet skrivs in i 

delegationsförordningen för Nordmalings kommun (S 9.6 i delegationsordningen). 

      

_________ 
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§ 126 Dnr 2019-000254 701 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.   

Sammanfattning av ärendet 

Det råder en bred enighet om vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna, 

SKL och staten har därför under lång tid samverkat för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten.  

Till stora delar har arbetet finansierats inom ramen för överenskommelser mellan staten 

och SKL. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från 

kommunerna, generella statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa 

medel ska användas.  

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 14 

december 2018 om en rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). Kostnaden fördelas per kommun utifrån 

beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 

befolkningen i respektive kommun. För Nordmalings kommun blir den fördelningen 

13 845 kr per år (7100 invånare).  

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 

merparten av kommunerna anta rekommendationen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – gemensam finansiering kunskapsbaserad socialtjänst, 2019-05-02 

Följebrev till meddelandet till styrelsen    

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att delta i den gemensamma finansieringen av ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. I Nordmalings 

fall kommer finansieringen vara 13 845 kr per år under perioden 2020-2023.      

 

_________ 
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§ 127 Dnr 2019-000209 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  

kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 

beträffande ej verkställda beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 

av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.  

Beslutsunderlag 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-04-18 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-04-18 överlämnas till 

kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS.  

 

________ 
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§ 128 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudning till kurser och konferenser har inkommit till sociala utskottet;  

IOGT-NTO kongress i Örnsköldsvik den 27-29 juni.  

      

Sociala utskottets beslut 

Utskottets ledamöter deltar utifrån eget intresse då deltagande under kongressen är 

kostnadsfritt.      

 

_________ 
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§ 129 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Skrivelse angående anhörigstöd i Nordmalings kommun, dokid 87293 

 

 

_________  
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§§ 130-138 Dnr 47392  

Sekretessärende 1-9 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 

      

 

      

 

      

 

 

 

 


