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§ 24 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg.  

Anna-Karin Lundberg (kd) anmäler en ny fråga gällande vilka rutiner som införts inom 

särskilt boende gällande Covid-19 (Coronaviruset). 

 

_________ 
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§ 25 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 

16 mars kl. 08:00 på kommunkontoret förutom § 33, yttrandet till IVO, som 

direktjusteras. 

 

________ 
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§ 26 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Lundberg (kd) efterfrågar information gällande vilka rutiner som införts 

inom särskilt boende gällande Covid-19 (Coronaviruset). Ann-Sofie Appelblad 

informerar om att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eva-Lena Wrethén, kan 

informera kort om det under § 27 Information från verksamheterna. 

 

__________ 
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§ 27 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna för LSS i Nordmalings kommun, Monica Sikström och Ann-Christine 

Arvidsson, informerar sociala utskottet om nuläget gällande gruppboendena i 

Nordmalings kommun. För ett halvår sedan fick de i uppdrag av sociala utskottet att 

utreda behovet av ett ungdomsboende i Nordmalings kommun. Nu är det ett annat läge 

där enhetscheferna fått uppdrag att utreda om det går att lägga ner ett gruppboende. 

Problemet är att lägga ner en gruppbostad som är en lång process och på kort tid finns 

behov av att öppna upp ett ungdomsboende som man redan nu ser ett behov av.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eva-Lena Wrethén, informerar om de nu 

gällande rutinerna inom särskilt boende utifrån Covid-19 viruset.   

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-10 
Sida 

8(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Ann-Sofie Appelblad informerar sociala utskottet om; heltid som norm 

(pilotprojektet inom hemtjänsten startade i februari 2020). Ann-Sofie Appelblad 

informerar också om de utredningsuppdrag som kommunstyrelsen beslutade som ett led 

i att nå en budget i balans. Det har påbörjats ett fördjupat arbete med att titta på 

effektiviseringar och analyser av hemtjänst och särskilt boende, jobba med att försöka 

att minska vikariekostnader osv. här kommer bland heltid som norm in. Det sker att 

arbete med rekrytering av kommunala familjehem samt att det pågår utbildning för 

personalen för hur de ska kunna stödja de egna familjehemmen (se också §§ 35 och 36).  

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 29 Dnr 2020-000107 750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 

omsorg 

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 att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut.  

Beslutsunderlag 

Slumpmässigt ärende – barn 

Slumpmässigt ärende – vuxen 

Slumpmässigt ärende - försörjningsstöd 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar.  

 

_________ 
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§ 30 Dnr 2020-000082 042 

Månadsrapport per februari 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för februari visar på ett negativt utfall mot budget på 3,6 miljoner kronor. 

Intäkterna har ett negativt utfall mot budget på 1,3 miljoner kronor och det är 

statsbidrag inom EKB som står för differensen. Kostnader för lämnade bidrag och köp 

av huvudverksamhet har ett negativt utfall mot budget på 1,0 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna visar på ett underskott med 1,1 miljoner kronor mot budget. Det är 

sjuk- och semesterlönen som redovisar på största avvikelserna. Övriga kostnader visar 

ett mindre underskott jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna står EKB  och äldreomsorgen för. När det gäller EKB så 

är det intäktsidan som ej kommer upp i budgeterad nivå. För äldreomsorgen är det 

främst fördelningen mellan LOV:en och kommunal hemtjänst samt det särskilda 

boendet Ankaret som förklarar underskottet.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Månadsrapport per februari 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 31 Dnr 2020-000083 042 

Årsredovisning 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för året visar på ett negativt utfall mot budget på  18,3 miljoner kronor. Intäkterna 

har ett positivt utfall mot budget på 3,0 miljoner kronor och är sökta statsbidrag inom 

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

negativt utfall mot budget på 23,1 miljoner kronor, övriga kostnader såsom 

personalkostnader visar ett överskott jämfört med budget på 2,6 miljoner kronor. 

Största negativa avvikelsen står IFO för och är 16,4 miljoner kronor, det är till största 

del kostnader för placeringar barn och unga samt ökade kostnader för ekonomiskt 

bistånd . Särskilt boende inkluderat sjuksköterskor har ett underskott mot budget på 0,7 

miljoner och avser bland annat kostnader för hyrsköterskor. 

Även tomma platser under perioden påverkar resultatet negativt.  Hemtjänsten redovisar 

ett underskott mot budget på 2,5 miljoner kronor och avser kostnad köp av 

huvudverksamhet. Hemsjukvården har ett underskott mot budget på 0,4 tusen kronor 

och är även där kostnader för hyrsköterskor, kostnader för hjälpmedel samt ökade 

kostnader för förbrukningsmaterial för vårdkrävande brukare i ordinärt boende samt 

intern kostnad för delegerad hemtjänstpersonal.  

I resultatet finns inga effekter av beslutade besparingar.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Årsredovisning 2019 överlämnas för beredning och förslag till beslut till 

kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 32 Dnr 2020-000030 739 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år, 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 

vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar 

för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med gällande 

författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. Under dagens sammanträde 

presenterar Eva-Lena Wrethén, MAS, patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt 

sammanställning av kvalitetsmätning för 2019.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Kvalitetsmätning 2019 sammanställning 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Sociala utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelse 

2019.  

 

________ 
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§ 33 Dnr 2020-000049 732 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående 

anmälan rörande klagomål gällande myndighetsutövning och 

verkställighet av insatser 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från brukare 

som beviljats trygghetslarm. På grund av olika omständigheter avbröts verkställandet av 

trygghetslarm. Brukaren upplever sig i och med detta kränkt i behandling gällande 

myndighetsutövning och verkställighet av insatser.   

Beslutsunderlag 

Förslag på yttrande till IVO 

Begäran om yttrande och handlingar från IVO 

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet godkänner yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Punkten justeras direkt efter dagens sammanträde.  

 

________   
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§ 34 Dnr 2020-000067 106 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg  

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, 

genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och 

dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan 

mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg” (Dnr: VLL 

2105-2018). Den övergripande strukturen och huvudpunkterna i utredningens förslag 

beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I 

samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa 

huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.  

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan kommunerna och 

Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbetats 

i bilagt förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 

samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av 

behöriga beslut under våren 2020.   

Utöver överenskommelse om regional samverkansstruktur biläggs en redovisning av 

projektets arbetssätt och de ställningstaganden som gjorts under processen med att ta 

fram överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Missiv - rekommendation till beslut om överenskommelse om regional 

samverkansstruktur 

Bilaga 1 - Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

Bilaga 2 - Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna projektets redovisning, samt 

att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. 

 

________ 
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§ 35 Dnr 2020-000093 751 

Arvodesersättning till kontrakterade jourhem 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget har Nordmalings Kommun begränsade möjligheter att placera barn inom 

närområdet. Vid akuta situationer har placeringsbehovet inte kunnat tillgodoses på 

annat sätt än genom konsultstödda familjehem ofta långt hemifrån. Kostnaderna blir 

höga, möjligheten  till umgänge mellan  barn och  föräldrar samt insatser för  eventuell 

återförening försvåras.  Genom att föreslå, att kommunen kontrakterar 1- 2  jourhem 

förväntas kostnaderna bli lägre och  barn och deras föräldrar ges  bättre förutsättningar 

att komma tillrätta med de problem som ligger till grund för placeringen.   

Beslutsunderlag 

Utvärdering av familjehemsvård 

Bakgrund, omvärldsanalys och kostnadsuträkning 

Tjänsteskrivelse 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att i första hand anställa ett kontrakterat jourhem och 

vid behov utöka till två kontrakterade jourhem.  

Kommunstyrelsen föreslås också besluta att båda nedan nämnda kostnadsförslag antas. 

Det får avgöras i varje enskilt fall vilket som lämpar sig bäst av följande 

kostnadsförslag;  

-  28 510  kronor betalas ut till familjehemmet varje månad, oavsett om de har en 

placering eller inte, en vuxen är hemma på heltid för att kunna ta emot när som helst.   

- 14 264 kronor betalas ut varje månad och när familjen får ett uppdrag ges 

inkomstbortfall för en hemmavarande vuxen, så länge en vuxen behöver vara hemma. 

En revidering av delegationsordning krävs där IFO-chef ges delegation att avgöra 

vilken av ersättningarna som lämpar sig.   

 

________ 
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§ 36 Dnr 2020-000094 751 

Möjlighet till förhöjd ersättning till familjehem 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget har Nordmalings Kommun 25 barn placerade i familjehem varav 16 barn är 

placerade i konsulent stödda familjehem som i genomsnitt kostar  1.000.000 kr per 

barn/år. En placering i egen regi kostar c a 250 000 kr per barn/år. Det finns en 

ambition att lyckas motivera konsulentstödda familjehem att övergå till kommunens 

regi. Kommunen har många utmaningar i konkurrensen om familjehem. Även om 

arvodesersättningen inte betyder allt har den inverkan på familjehemmens intresse att 

stanna som familjehem eller övergå från att vara konsulentstödd  till kommunal regi. 

Kostnadsexempel  

AC Omsorg har gått i konkurs och det anlitade familjehemmet går över till kommunen 

från 1 januari 2020. Nuvarande kostnad är 2 938 kr/dygn = ca 90 000 kr/mån. Ny 

kostnad från januari blir 14 264 kronor i arvode och 6110 kronor i 

omkostnadsersättning (SKR 2020). Detta innebär att placeringskostnaden sänkts från 

1.000.080 kr/år till 243.000 kr/år. 

Detta beslut kan påverka delegationsordningen och behandlas i ärende gällande 

revidering av delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bakgrund och kostnadsuträkning gällande möjlighet till förhöjd ersättning till 

familjehem 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om förhöjd arvodesersättning med 3000 kr/månad, 

utöver norm och riktlinje, för de familjehem som varit konsulentledda och går över till 

att ta uppdrag direkt från kommunen och/eller där särskilda skäl föreligger. 

 

_________ 
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§ 37 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 

sammanträde har förslag till revidering gällande allmän administration, 

personalärenden, handläggning av parkeringstillstånd samt individ- och 

familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde tagits fram. Följande förslag på 

revideringar föreslås (förslagen är markerade med röd text i delegationsordningen); 

Ö 1.5 (s.10) Revidering av styrdokument (mindre redaktionella justeringar ska enligt 

förslag få göras av handläggare samt att mindre revideringar som inte medför väsentlig 

förändring ska enligt förslag beslutas av respektive utskott) 

Ö 1.8 (s.10) Tillägg av kommentar gällande att remisser av tillfällig karaktär eller ringa 

betydelse ej registreras utan gallras vid inaktualitet 

A 2.1 (s. 19) Förslaget är att stryka delen som rör beslut om pott och fördelning som 

allmänna utskottet har delegation på. 

A 18.4 (s.33) I förslaget har denna punkt lagts till delegationsordningen som föreslår att 

administratör också ska ha delegation att besluta kring överklagande av beslut om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

S 3.17 (s.116) Gällande beslut om ersättning till familjehem där socialsekreterare 

föreslås få delegation att besluta om ersättning 3000 kronor/månad över norm och 

riktlinjer (se bifogad bakgrund för mer information) 

S 3.45 (s.121) Förslaget är att lägga till denna punkt som gäller att IFO-chef och 1:e 

socialsekreterare får delegation att besluta om att uppföljning ska ske även om en 

utredning gällande ett barns behov av stöd och skydd avslutats utan beslut om insats  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delegationsordning - förslag på revideringar 

Delegationsordning 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen enligt 

ovan förutom i punkt 3.17 (s. 116 ersättning 3000 kronor över norm och riktlinje) där 

delegat ska vara IFO-chef. 

________ 
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§ 38 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudan har inkommit till ordförande och vice ordförande i sociala utskottet att 

delta vid Socialchefsdagarna i Göteborg.  

      

Sociala utskottets beslut 

Tacka nej till inbjudan till Socialchefsdagarna i Göteborg. 

 

________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-10 
Sida 

19(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Information till vårdgivare om förändrat sätt att kommunicera med personal, dokid 

90779 

 

Fullmakt har undertecknats att medverka i gemensam upphandling av 

andningshjälpmedel, dnr 2020-048-739 

 

En begäran om yttrande och handlingar har inkommit från Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) gällande myndighetsutövning och verkställighet av insats, dnr 2020-049-

732 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att de avslutar ärendet gällande 

tillsyn av Nordmalings kommuns kontroll och användning av tillståndspliktig 

konsulentverksamhet vid placering av barn i familjehem och jourhem eftersom de inte 

uppmärksammat några brister, dnr 2019-565-750 

 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 31 januari 2020 beslutat 

om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Psykisk 

hälsa 2020, dokid 90978 

 

Meddelande från SKR om överenskommelse mellan staten och SKR om strategi för 

genomförande av Vision ehälsa 2025, dokid 91184. 

 

Det har gjorts en anmälan enligt Lex Maria, dnr 2020-077-730 

 

Undertecknat huvudavtal med Örnsköldsviks kommun gällande trygghetslarm och 

larmcentral, dnr 2020-097-732   

 

_________ 

      

      

 

 


