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§ 80 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 81 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-10-06
Sida

6(19)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN+SJÖSTRÖM  
Gerd+Emma+Elisabeth+Lindgren 

 
 

§ 82 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 fredag den 9 
oktober kl. 09:00. 

 

_______ 
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§ 83 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

 

Två nya frågor anmäls; 

 

Grethel Broman (s) frågar om hur det blir med Äldreomsorgslyftet. Svar på frågan ges 
under socialchefens information (se § 85). 

 

Ann-Kristin Strandman (c) har en fråga rörande fotvården, om den ska vara fortsätt 
stängd eller inte. Svar på frågan ges under socialchefens information (se § 85). 

 

_______ 
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§ 84 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 statistiken för vuxenärenden så var det en topp med antal ärenden och insatser 
under maj och juni men nu har antalet ärenden och insatser minskat. 
Övergångskontrakten har minskat totalt sett. Vuxenhandläggarna ska gå utbildning i 
ASI som är ett instrument för hur man handlägger missbruk.  

Gällande statistiken för försörjningsstöd informerar Anna-Maria Nilsson om att under 
våren och sommaren kunde vissa ansöka om försörjningsstöd två månader i stöten för 
att minska arbetsbelastning under pandemin. Från och med juli och jämför med 2019 så 
är det en minskning av försörjningsstödskostnader. Anna-Maria informerar om att 
anledningen till de minskade försörjningsstödskostnaderna är samverkan med 
Arbetsmarknadsenheten gällande extratjänster men också sysselsättning i övrigt. 
Försörjningsstödshandläggarna har nyss genomfört ett utbildning gällande 
sysselsättning och arbetslinjen. Man har genomfört nätverksträff via videolänk med 
kranskommunernas försörjningsstödshandläggare för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Statistiken för barnärenden är att det är fler aktualiseringar och ärenden nu än under 
sommaren. Många aktualiseringar kommer från skolan. Anna-Maria undersöker 
arbetsbelastningen för handläggarna och det är fortsatt överbelastat men utredningstider 
och tid för förhandsbedömningar hålls inom den bestämda tidsramen. 

Beslutsunderlag 

Statistik  vuxenärenden 
Statistik  barnärenden 
Statistik - försörjningsstöd 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 85 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Witt, socialchef, informerar sociala utskottet kring det upphävda 
besöksförbudet på särskilda boenden. Information om nya besöksrutiner finns på 
Nordmalings kommuns hemsidan med information från Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten. Brev kommer skickas ut till de anhöriga med mer information.  

Andreas Witt informerar om det fortsatta arbetet gällande Tobiasgården. 
Enhetscheferna har fått i uppdrag om att ta fram en tidsplan för hur processen ska se ut. 
Förhandling kommer ske med facklig organisation inom de närmsta veckorna.  

Andreas Witt besvarar frågan om fotvård som Ann-Kristin Strandman (c) ställt (se § 
83). Andreas informerar om att det inte kommer göras några förändringar förutom 
besöksförbudet som har hävts. Men Andreas tar med frågan tillbaka för att undersöka 
den vidare. 

Andreas Witt besvarar frågan om äldreomsorgslyftet som Grethel Broman (s) ställt (se 
§ 83). Det behöver rekvireras pengar rörande äldreomsorgslyftet och med hjälp av 
kartläggning har man, från personalen, utsett två medarbetare som kommer slutföra sin 
undersköterskeutbildning via Hermods. Det har genomförts en inventering inför 2021 
eftersom det kommer finnas statsbidrag att rekvirera för nästa år också. 

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 86 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 - vuxen 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar.  

 

________ 
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§ 87 Dnr 2020-000465 042 

Delårsrapport januari - augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfallet efter årets 8 första månader visar på ett underskott på 6,5 miljoner kronor mot 
budget. De verksamheter som går med störs underskott är Barn och ungdomsvården -
4,6 miljoner kronor, EKB -1,6 samt den gemensamma verksamheten med -1,1 miljoner 
kronor. 

Analyserar vi resultatet utifrån kostnadsslagen så kan vi konstatera att intäkterna 
hamnar på ett underskott på -1,1 miljoner kronor gentemot budget. Övriga kostnadsslag 
som visar på underskott är köp av huvudverksamhet -6,4 miljoner kronor, Ekonomiskt 
bistånd -0,7 miljoner kronor samt inhyrda sjuksköterskor -1,7 miljoner kronor. 

Jämfört med utfallet jämfört med budgeten ifjol så redovisar sociala sektorn ett klart 
minskat underskott i år. Ifjol var sektorns underskott -10,9 miljoner kronor. 

Prognos på helåret hamnar på  12 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari - augusti 2020 

Sociala utskottets beslut 

Delårsrapporten läggs till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

_______ 
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§ 88 Dnr 2020-000437 730 

Anhörigarvodering inom sektor omsorg i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-28 § 150 att den ekonomiska ersättningen till 
anhörig eller närstående beslutas bli ett arvode motsvarande lägsta vårdbiträdesnivå och 
att arvodet uppräknas årligen i samband med löneöversynen för vårdbiträdeslöner. 

Beslutet innebär att en anhörig eller närstående till omsorgstagaren kan utföra 
biståndsbedömda insatser i omsorgstagarens hem mot ett arvode.  

De kommuner som har arvoderad anhörigvård använder uppdragsformen i huvudsak 
inom hemtjänstinsatser. Den som utför insatsen får ett arvode och ses som 
uppdragstagare, kommunen är inte arbetsgivare. Ersättningen till anhörigvårdaren utgår 
från grundlönen för vårdbiträden inom hemtjänsten. Det kan finnas ett problematiserat 
beroendeförhållande mellan arvoderad anhörigvårdare och omsorgstagaren. Därför 
behöver det finnas riktlinjer för arvoderingsformen inom hemtjänst och ett 
förtydligande i delegationsordningen vem som kan fatta beslut om arvoderingen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet förslås besluta att ge sektorn uppdraget att skapa riktlinjer för 
hemvårdsbidraget. 

Sociala utskottet förslås besluta att ge uppdrag till sektorn att förslå lämplig delegat för 
att kunna besluta om arvoderingen för hemvårdsbidraget. 

 

_______ 
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§ 89 Dnr 2020-000153 739 

Medborgarförslaget - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret till 
seniorboende/trygghetsboende har lämnats som medborgarförslag.  

Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som 
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera 
olika alternativ bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter i första 
hand. Det är ännu inte klarlagt utan vilken form eller typ av boende som ska bli aktuell 
utan det utreds.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-14 
Medborgarförslag  

Sociala utskottets förslag till beslut 

Sociala utskottet ställer sig positiva till andemeningen i medborgarförslaget och föreslår 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att frågeställningen om 
senior/trygghetsboende hänförs till fastighetsägaren för vidare utredning. 

 

_______ 
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§ 90 Dnr 2020-000154 739 

Medborgarförslag - Ankaret Skutan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att bygga om tidigare särskilda boende Ankaret till 
seniorboende/trygghetsboende eller gruppboende har lämnats som medborgarförslag.  

Fastighetsägaren Nordmalingshus AB äger och förvaltar fastigheten som 
medborgarförslaget avser. Nordmalingshus AB beskriver att bolaget undersöker flera 
olika alternativ bland annat att bygga om aktuell fastighet till vanliga lägenheter i första 
hand. Det är ännu inte klarlagt utan vilken form eller typ av boende som ska bli aktuell 
utan det utreds.  

Sektor omsorg kan svara utifrån frågeställningen om gruppboende för funktionsnedsatta 
enlig lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (1993:387) enligt 9 § 9 bostad 
med särskild service. Det finns ett regelverk kring var en sådan bostad får placeras. För 
att undvika en institutionell miljö bör inte bostaden vara belägen i nära anslutning till en 
annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära till exempel korttidshem 
eller särskilda boendeformer för äldre. En sådan boende form finns redan i fastigheten 
vilket då inte möjliggör att använda föreslagna lokaler till ett gruppboende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-24 
Medborgarförslag  

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget i den del som 
avser gruppboende. 

Sociala utskottet ställer sig positiv till andemeningen i medborgarförslaget i övrigt och 
föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att frågeställningen 
om senior/trygghetsboende hänförs till fastighetsägaren för vidare utredning. 

 

_______ 
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§ 91 Dnr 2020-000414 274 

Riktlinje för bostadsanpassningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag. Bidraget lämnas för vissa 
anpassningar i, och i anslutning till bostad. Bidraget lämnas till personer som har 
fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. Ansökan och läkarintyg bifogas 
ansökan och beslut handläggs enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag.  

Nordmalings kommun har tidigare saknat riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. De 
skriftliga riktlinjerna har sammanställts av handläggaren för fastställande av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslag  riktlinje för bostadsanpassningsbidrag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag fastställs av kommunstyrelsen med 
redaktionella ändringar. 

 

________ 
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§ 92 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Föreslagna 
revideringar av delegationsordningen inom sektor utbildnings område; 

Punkt U 2.4 (s. 88) där rektor föreslås ges delegation att besluta om tidigare skolstart i 
förskoleklass. Denna punkt saknades tidigare i delegationsordningen.  

Föreslagna revideringar av delegationsordningen gällande LSS-området; 

Punkt S 8.11 och S 8.12 (s. 133) föreslås delen rörande beslut av insats i boende som 
drivs av annan strykas och istället ersättas med punk S 8.14 där sociala utskottet 
föreslås delegeras besluta om att ingå avtal med köpt placering enligt LSS och därmed 
stryka den delen i S 8.14 gav Socialchef delegation att besluta om insatser upp till två 
basbelopp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  revidering av delegationsordning oktober 2020, 2020-09-21 
Delegationsordning  föreslagna revideringar oktober 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen. 

 

________ 
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§ 93 Dnr 2020-000466 006 

Sammanträdesplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar 
hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för 
regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och 
omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och 
sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings 
kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för 
att underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2021 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Sociala utskottets beslut 

Sammanträdesplan 2021 för Sociala utskottet antas. 

 

________ 
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§ 94 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit.  

 

________ 
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§ 95 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

IVO har beslutat att avluta ärendet gällande gynnande förvaltningsbeslut där 
verkställigheten avbröts, dnr 2020-049-732 

 

Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med OneMed Sverige AB gällande avtal om 
inkontinensmaterial, dnr 2020-407-739 

 

________ 

 

 




