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Närvarande 
 
Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 
  Ann-Kristin Strandman (c) 
  Anna-Karin Lundberg (kd) 
  Gerd Lindgren (s) 
  Grethel Broman (s) 
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Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-11-10
Sida

3(20)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 96 Dnr 93744 
Upprop .............................................................................................................................. 4 

§ 97 Dnr 65002 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................ 5 

§ 98 Dnr 67862 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................ 6 

§ 99 Dnr 59920 
Anmälan av nya frågor ..................................................................................................... 7 

§ 100 Dnr 92197 
Information från IFO-chef ................................................................................................ 8 

§ 101 Dnr 46998 
Information från socialchefen .......................................................................................... 9 

§ 102 Dnr 92770 
Information från sociala utskottets ordförande .............................................................. 10 

§ 103 Dnr 2020-000107 750 
Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg ............ 11 

§ 104 Dnr 2020-000522 042 
Månadsrapport per september 2020 ............................................................................... 12 

§ 105 Dnr 2020-000492 739 
Revisionsrapport - Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen ................................ 13 

§ 106 Dnr 2020-000437 730 
Antagande av riktlinje för anhörigarvodering inom sektor omsorg i Nordmalings 
kommun .......................................................................................................................... 14 

§ 107 Dnr 2019-000566 732 
Svar på motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) ............................... 15 

§ 108 Dnr 2020-000007 002 
Revidering av delegationsordning 2020 ......................................................................... 16 

§ 109 Dnr 2020-000010 739 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 ................................................... 17 

§ 110 Dnr 2020-000011 739 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 ................................................... 18 

§ 111 Dnr 71212 
Kurser och Konferenser ................................................................................................. 19 

§ 112 Dnr 67774 
Meddelanden .................................................................................................................. 20 
 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-11-10
Sida

4(20)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 96 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 97 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 98 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 torsdag den 12 
november kl. 10:00. 

 

_______ 
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§ 99 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

Kerstin Sjöström (c) ställer en fråga om beredskapen ute i omsorgsverksamheterna 
gällande covid -19 till socialchef. Frågan besvaras under information från socialchef (se 
§ 101). 

 

________ 
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§ 100 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Anna-Maria Nilsson, redovisar för sociala utskottet statistik för perioden 
gällande försörjningsstöd, vuxenärenden samt barnärenden.  

Gällande statistik för barn och unga har antal ärenden börjat öka igen. Det är fortsatt låg 
siffra gällande utredningar som dragit ut på tiden. Förhandsbedömningarna ligger 
handläggarna dock lite efter med. Arbetstyngden för handläggarna inom barngruppen 
har sedan i mars mätts. Mätningarna visar att det saknas en handläggare. 

Gällande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är det en minskning för oktober med ca 
200 000 kronor jämfört med samma tid föregående år. Från och med nästa månad 
kommer det märkas av att det införts extratjänster. Anna-Maria informerar om att 
funktionssamverkan med arbetsmarknadsenheten fortsätter.  

Gällande statistik för vuxenärenden har det under oktober månad varit lite färre 
personer aktuella och detta på grund av att övergångskontrakt har minskat stadigt under 
året. 

Beslutsunderlag 

Statistik  vuxenärenden 
Statistik  barnärenden 
Statistik - försörjningsstöd 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 101 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring nuläget gällande 
smittspridning av covid -19 och de åtgärder inom sektor omsorg som nu införs för att 
minska smittspridning. Munskydd kommer från och med måndag den 16 november 
användas av personal och besökare inom äldreboendena. En film kommer spelas in med 
socialchef och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) med information till anställda 
inom äldreboenden. Information kommer gå ut till anhöriga gällande att munskydd ska 
användas och medtagas.  

Gällande Kerstin Sjöströms (c) fråga (se § 99) anser Andreas Witt att det finns en god 
beredskap gällande covid -19 inom de särskilda boendena.  

Andreas Witt informerar om processen med nedläggning av Tobiasgården. Plan finns 
att när sista omsorgstagaren flyttar ut går personalen över till nya arbetsplatser.  

Andreas Witt informerar om arbetet med att tydliggöra processen för hantering och 
kommunicering med vikarier inom sektor omsorg. Detta är ett utvecklingsområde.  

Andreas Witt berättar om den tilldelning av ensamkommande barn och unga för det 
närmsta året. Nordmalings kommun har en låg tilldelning. Umeå kommun har möjlighet 
att ta emot fler än den tilldelning som de fått av Migrationsverket. En överenskommelse 
kommer utformas mellan Nordmalings kommun och Umeå kommun där man fastställer 
att Umeå tar över Nordmalings kommun andel av detta. 

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 102 Dnr 92770  

Information från sociala utskottets ordförande 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottets ordförande Kerstin Sjöström (c) informerar sociala utskottet om det 
som tagits del av från Samråd vård och omsorg. Tanken är att man ska samordna 
mellan kommuner och regionen i de frågor som berör alla. Samråd vård och omsorg är 
inget beslutande organ utan ett samordningsorgan. Kommer samrådsgruppen med 
förslag på beslut går de tillbaka till kommunerna och regionen för enskilda beslut. I 
organisationen finns också tjänstepersonsgrupperingar.  

Det senaste ledningsseminariet (den 6 november) som var digitalt handlade bland annat 
om omställning till en god och nära vård, uppdrag psykisk hälsa där pengar till olika 
projekt har funnits att söka samt hjälpmedel och hjälpmedelsrådet var också upp som 
information. 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 103 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  försörjningsstöd 
Slumpmässigt ärende - barn och unga 
Slumpmässigt ärende - barn och unga 
Slumpmässigt ärende - vuxen 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts och det finns vissa förbättringsområden inom bland annat 
dokumentation. 

 

________ 
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§ 104 Dnr 2020-000522 042 

Månadsrapport per september 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfallet efter årets 10 första månader visar på ett underskott på 7,5 miljoner kronor mot 
budget. De verksamheter som går med störst underskott är barn och ungdomsvården -
6,2 mkr, den gemensamma verksamheten med -2,1 miljoner kronor och EKB som har 
ett underskott på -1,2 miljoner kronor. 

När det gäller den gemensamma verksamheten så skall upplupna lönehöjningen på 1,3 
miljoner kronor fördelas ut på övriga verksamheter samt att inköp av skyddsmaterial 
kvittas mot statsbidrag. 

Analyserar vi resultatet utifrån kostnadsslagen så kan vi konstatera att intäkterna 
hamnar på ett underskott på -0,5 miljoner kronor gentemot budget. Övriga kostnadsslag 
som visar på underskott är köp av huvudverksamhet -7,3 miljoner kronor, Lämnade 
bidrag -0,6 miljoner kronor samt inhyrda sjuksköterskor -1,9 miljoner kronor. 
Nettokostnaden för de 10 första månaden har sjunkit med 3,1 miljoner kronor jämfört 
med samma period 2019. 

En jämförelse med budgeten ifjol så redovisar sociala sektorn ett klart minskat 
underskott i år. Ifjol var sektorns underskott -14,8 miljoner kronor. Prognos på helåret 
hamnar på  10 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport per september för sociala utskottets 
verksamhetsområden. 

 

_______ 
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§ 105 Dnr 2020-000492 739 

Revisionsrapport - Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har fått i uppdrag att sammanställa nyckeltal och verksamhetsmått inom 
kommunens äldreomsorg. Avsikten är att få indikationer på om verksamheten bedrivs 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna 
önskar kommunstyrelsens synpunkter avseende nyckeltalen och de förslag på åtgärder 
som framgår av rapporten. Socialchef har utformat ett yttrande med synpunkter 
avseende nyckeltalen och förslag på åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Beslutsunderlag - yttrande 2020-10-12 
Missiv angående granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen 
Granskning av nyckeltal inom äldreomsorgen 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna beslutsunderlagets synpunkter och förslag till 
åtgärder till revisionen.  

 

_______  
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§ 106 Dnr 2020-000437 730 

Antagande av riktlinje för anhörigarvodering inom sektor omsorg i 
Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-28 § 150 dnr 2017-014-730 att anhörigbidraget 
kvarstår tillsvidare som form av ekonomisk kompensation för stöd till vård av anhörig. 
Sociala utskottet beslutade 2020-10-06 § 88 att ge sektorn uppdraget att utforma 
riktlinjer och förslå lämplig delegat för att kunna besluta om arvoderingen för 
hemvårdsbidraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Riktlinje för anhörigarvodering 2020-10-12 
Protokollsutdrag 2020-10-06 § 88 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att anta riktlinjen för anhörigarvoderingen. 

Kommunstyrelsen föreslås också att ändra i delegationsordningen så att enhetschef för 
hemtjänst beslutar om anhörigarvodering i samråd med anhörigkonsulent. 

 

_______ 
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§ 107 Dnr 2019-000566 732 

Svar på motion - Upphöra med LOV (lagen om valfrihetssystem) 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en motion skriven av Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson 

 

Sektorn ser förslaget om att avskaffa LOV i samband med att avtalet blivit uppsagt, 
som fråga i den ideologiska debatten. Yttrandet belyser fördelar, nackdelar, svårigheter, 
utmaningar, möjligheter och medbestämmande men inget val som sektorn kan ge 
vägledning om. Svårigheter att få ekonomin att harmonisera behöver dock beaktas vid 
avtalsskrivning och resultatet av det behöver vara kostnadsneutralt för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Yttrande 2020-10-16 
Motion - upphöra med LOV 
Protokollsutdrag 2019-10-28 § 201 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kerstin Sjöström (c) yrkar på avslag av motionen. 
Gerd Lindgren (s) yrkar bifall av motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två (2) förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Ordförande finner att sociala utskottet beslutar enligt Kerstin Sjöströms förslag till 
beslut. 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

________ 

Reservation: Gerd Lindgren (s) och Grethel Broman (s) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
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§ 108 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revideringar föreslås inom Plan- och bygglagens verksamhetsområde; 

Punkt A 20.3, A 20.4 och A 20.5 är förslag på nya punkter i delegationsordningen 
utifrån lagändring i plan- och bygglagen (PBL) och gäller om genomförandet av 
regionplan, översiktsplan samt detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
där Bygginspektör föreslås som delegat. 

Punkt A 22.2, A 22.17 samt A 22.19 är nya punkter som ska förtydliga att 
Byggnadsinspektör har delegation att både besluta att bevilja samt ej bevilja (avslå) 
bygglov, rivningslov samt marklov enligt PBL. 

Följande revideringar föreslås inom individ- och familjeomsorgens verksamhet på 
grund av nya tillägg i lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU); 

Punkt S 4.6 beslut om att ansöka om utreseförbud på grund av risk för att någon under 
18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas 
där sociala utskottet föreslås delegeras att besluta om ansökan. 

Punkt S 4.7 beslut om att utreseförbud enligt ovan nämnda punkt ska upphöra där 
sociala utskottet föreslås delegeras att besluta om det. 

Punkt S 4.8 beslut om tillfälligt utreseförbud om det är sannolikt att utreseförbud 
behövs eller om rättens beslut inte kan avvaktas där sociala utskottets ordförande 
föreslås som delegat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-28 
Förslag  revidering av delegationsordning november 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

 

_______ 
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§ 109 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap. 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) gäller följande beträffande ej verkställda 
beslut: 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapportering av ej verkställda beslut ska ske kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2020-09-30 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020-09-30 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

 

________ 
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§ 110 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommunkommun 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 2020-09-30 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-09-30 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS. 

 

________ 
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§ 111 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 december anordnas en utbildning gällande sekretessärenden för sociala utskottet 
och kommunstyrelsens ledamöter. 

 

________ 
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§ 112 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar att de genomför, med anledning av 
utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas 
inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i 
landet, dnr 2020-517-730 

 

Arbetsmiljöverket har beslutat avsluta tillsynen av gruppboendena på Hemvägen och 
Kungsvägen, dnr 2019-312-020 och dnr 2020-313-020 
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