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Plats och tid 

 

Oasen tisdagen den 21 april 2020 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 Kommunkontoret, måndagen den 27 april klockan 14:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

______________________________________ Paragrafer §§ 40-51 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

______________________________________ 

Kerstin Sjöström (c) 

 

   

Justerare 

______________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 
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Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2020-04-21 

  

Datum för anslags 
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Datum för anslags 

nedtagande: 2020-05-19 

Förvaringsplats för 
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Närvarande: 

 

Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 

Klas-Göran Sahlén (c), tjänstgörande ersättare för Ann-

Kristin Strandman (c) 

Anna-Karin Lundberg (kd) 

Gerd Lindgren (s) 

Grethel Broman (s) 

 

 

Övriga:  Ulf Nygård, ekonom § 46 

  Anna-Maria Nilsson, IFO-chef §§ 43, 47-50 

  Linnéa Forsgren, förste socialsekreterare § 45 

  Susann Hansson, t.f. socialchef  

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 40 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med ett tillägg av ärende som väcktes under mötet; 

Utredning av personalsituation inom hemsjukvård (HSL), se § 51. 

 

_________ 
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§ 41 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 

27 april kl. 14:00 på kommunkontoret. 

 

________ 
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§ 42 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

__________ 
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§ 43 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Anna-Maria Nilsson, informerar sociala utskottet kring statistik över ärenden 

inom IFOs verksamhetsområden (barn, vuxna och försörjningsstöd). Gällande 

försörjningsstöd informeras utskottet kring statistik över försörjningsstödsansökningar 

2019 och de första månaderna för 2020. I snitt är det ca 125 hushåll per månad som 

ansöker om försörjningsstöd i Nordmalings kommun. De flesta av dem är 

enpersonshushåll. Statistiken i jämförelse med 2019 visar på en positiv trend som bland 

annat kan bero på det förstärkta samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME), 

Integration och SFI för att försöka få ut folk i sysselsättning så snabbt som möjligt samt 

att de nu är tre försörjningsstödshandläggare på heltid som det är på plats.  

Gällande statistiken för vuxenärenden så redovisas statistik för 2020. Anna-Maria 

informerar om totalt antal vuxenärenden som är aktuella 2020 i Nordmalings kommun. 

Den siffran är ganska konstant och inga direkta ökningar. De insatser som de beslutat 

om är; arbetsfrämjande insatser, internt boende (övergångskontrakt), kontaktpersoner, 

kontaktfamilj, placering och öppenvård internt (boendestöd). 

Anna-Maria informerar också statistiken över barnärenden. Utskottet får information 

om antalet aktualiseringar varje månad, jämförelse mellan 2019 och 2020. Statistiken 

visar att  det varit en ökning de senaste två månaderna gällande aktualiseringar. Det är 

problematiskt då socialsekreterarna inte har tid att färdigställa utredningarna av dessa 

aktualiseringar i tid. Enligt socialtjänstlagen ska utredningarna vara färdiga inom 4 

månader. Gällande familjehemsplaceringar har de sjunkit den senaste tiden, vilket är 

positivt. Det har genomförts en ärendetyngdsmätning av barnhandläggningen för att 

minska arbetsbelastningen på socialsekreterarna i barngruppen. Mätningen 

genomfördes genom att typ av ärende poängsätts, räknas ihop för varje handläggare och 

ställs i relation till den specifika handläggares arbetslivserfarenhet. Utifrån denna 

mätning visar resultatet att det skulle behövas 1,5 handläggare ytterligare.   

   

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Sociala utskottet efterfrågar en liknande 

information minst varje kvartal från IFO-chef.  

________ 
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§ 44 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad socialchef, Susann Hansson, informerar sociala utskottet om rådande 

situation gällande covid -19 inom sektor omsorg.   

Gällande personal inom sektor omsorg informerar Susann Hansson om att det är väldigt 

svårt att anställa sjuksköterskor. Nordmalings kommun konkurrerar med andra 

kommuner och det har varit sjukskrivningar. Det är, enligt Susann Hansson, svårt att 

attrahera sjuksköterskor att välja att arbeta i Nordmalings kommun när andra 

kommuner erbjuder högre lön. Det finns en oro bland personalen inom sektor omsorg 

utifrån Covid – 19. 

Tendensen inom hemtjänsten är att det många som sagt ifrån sig sina insatser under 

denna period. 

Gällande besparingarna inom sektor omsorg informerar Susann Hansson om nuläget 

och om de frågeställningar som de står inför gällande de föreslagna 

besparingsåtgärderna.  

Det efterfrågas att MAS:en har en informationsgenomgång med skyddsombuden.  

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Sociala utskottet efterfrågar en 

informationsgenomgång rörande rutiner och riktlinjer gällande Covid-19 av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) till skyddsombuden inom sektor omsorg. 

 

_________ 
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§ 45 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 - barn 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar.  

Det saknades slumpmässiga ärenden från vuxenhandläggarna och 

försörjningsstödshandläggarna vilket ses som en brist.  

 

_________ 
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§ 46 Dnr 2020-000186 042 

Månadsrapport per mars 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för mars visar på ett negativt utfall mot budget på 5,1 miljoner kronor. Intäkterna 

har ett negativt utfall mot budget på 0,3 miljoner kronor och det är försäljningsintäkter 

och hyror som står för differensen. Kostnader för lämnade bidrag och köp av 

huvudverksamhet har ett negativt utfall mot budget på 3,1 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna visar på ett underskott med 1,2 miljoner kronor mot budget. Det är 

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

ett mindre underskott jämfört med budget budget.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och vård av barn och unga för. För 

äldreomsorgen är det främst särskilda boende och LOV:en, som är underbudgeterad, 

som förklarar underskottet.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per mars 2020 - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapport per mars 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 47 Dnr 2020-000111 732 

Verksamhetsberättelse Aleva omsorg 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet tar del av Alevas verksamhetsberättelse för 2019. Aleva omsorg 

tillhandahåller hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV). Enligt 10 kap. 8 § 

kommunallagen ska kommuner som slutit avtal med privata utförare följa upp och 

kontrollera verksamheten. En del av denna uppföljning och som finns reglerat i nu 

gällande avtal med Aleva omsorg är att Nordmalings kommun ska få ta del av 

verksamhetens årliga verksamhetsberättelser.    

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Aleva omsorg 2019 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 48 Dnr 2019-000387 700 

Information - Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn och 

granskning av Nordmalings kommuns socialtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av 

Nordmalings kommuns socialtjänst. Under dagens sammanträde informerar IFO-chef, 

Anna-Maria Nilsson, om den återkoppling IVO lämnat utifrån tillsynen. De har avslutat 

tillsynen men vill att de påbörjade och planerade insatserna ska genomföras för att möta 

de krav som ställts utifrån tillsynen.   

Beslutsunderlag 

Beslut från IVO att avsluta tillsynsärendet 

Protokollsutdrag 2019-12-18 Yttrande till IVO 

Redovisning av IVOs tillsyn 

Sammanställning av verksamhetens egengranskning 

Protokoll fört vid inspektionen den 2-4 oktober 2019 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________ 
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§ 49 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor omsorgs område har 

inkommit. 

 

________ 
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§ 50 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder 

gällande den Lex Maria-anmälan som MAS skickade in i mars 2020, dnr 2020-077-

730. 

Socialchef har svarat på Kommunals begäran om åtgärd enligt 6a § 6 kap. 

arbetsmiljölagen, dnr 2020-129-732 

Beslut från IVO att Aleva omsorg får tillstånd att bedriva hemtjänst enligt 7 kap. 1 § 

SoL, dnr 2020-138-732 

Inspektionen för vård omsorg (IVO) har beslutat att avsluta tillsynsärendet av 

Nordmalings kommuns socialtjänsts handläggning avseende barn och unga, dnr 2019-

387-700. 

Inkommande information om regeringsbeslut om att det har getts i uppdrag att 

skyndsamt utöka antalet tester för Covid -19, dokid 92114. 

Avtal med Vännäs kommun om budget- och skuldrådgivning, dnr 2020-180-009 

 

__________ 
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§ 51 Dnr 2020-000202 770 

Utredning av personalsituation inom hemsjukvård (HSL) 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerade tillförordnad socialchef, Susann Hansson, om 

läget gällande sjuksköterskor inom HSL (se § 44). Under informationen väcks ärendet 

att en utredning krävs gällande personalsituationen inom HSL-verksamheten för att 

kunna säkerställa att Nordmalings kommun kan attrahera sjuksköterskor att vilja arbeta 

åt Nordmalings kommun och även stanna kvar.  

      

Sociala utskottets beslut 

Socialchef får i uppdrag att utreda situationen gällande personalen inom HSL. 

 

__________ 

 

 


