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§ 47 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-05-25
Sida

5(19)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 48 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 49 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 28 
maj kl. 09:00. 

 

______ 
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§ 50 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Ny IFO-chef, Harry Lönnebacke, presenterar sig för sociala utskottet och berättar om 
sina tidigare erfarenheter och informerar om det som nu är på gång inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Just nu ser man över och kartlägger processerna och 
strukturerna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nordmaling för att öka 
kvaliteten. 

Harry informerar sociala utskottet kring statistik för barn- och unga där antalet 
aktualiseringar och inledda utredningar presenteras.  

Under dagens sammanträde redovisas ingen ny statistik för ekonomiskt bistånd 
eftersom den inte sammanställts för perioden än utan kommer informeras utskottet 
nästa sammanträde i augusti. 

Beslutsunderlag 

Statistik - barn- och unga 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 51 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vad som är på gång inom 
sektorn.  

Andreas Witt inleder informationen med att informera nuläge för arbetet med 
omorganisationen som kommunstyrelsen fastställde den 10 maj 2021. 
Chefsförändringarna som omorganisationen innebär kommer ske i olika etapper. 
Målsättningen är att verksamhetschefen ska vara på plats i december 2021. Den nya 
ledningsgruppen kommer vara på plats och sammanfalla med samverkansavtalet som 
startar i september 2021. Bemanningsenheten flyttas över till sektor omsorg från 
gemensam service i oktober. 

Utskottet informeras om processen för digitalisering av medicindelgivning. 
Digitaliseringen kommer finansieras av sökta pengar från kammarkollegiet och av det 
generella statsbidraget för digitalisering i äldreomsorgen. Enligt 
patientsäkerhetsberättelsen som MAS sammanställer årligen sker flest avvikelser inom 
medicindelgivning och en målsättning är att genom att digitalisera medicindelgivningen 
minska avvikelserna. Andreas har tidigare erfarenhet av denna typ av digitalisering där 
avvikelserna minskade med 90 %.   

Andreas Witt informerar om Sunt arbetsliv som Nordmalings kommun har tecknat avtal 
med för att minska sjuktal och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sektor 
omsorg är först ut att arbeta med detta i Nordmalings kommun med stöd av Sunt 
arbetsliv. Arbetssättet går ut på att gå från riskfaktorer till friskfaktorer.  

Inom arbetsgruppen barn och unga på IFO har sektorn fått statsbidrag för att arbeta med 
familjehemsplaceringar för att kunna arbeta mer proaktivt och förebyggande där tanken 
är att hitta en bra systematik här hemma istället för köp av externa tjänster.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 52 Dnr 2021-000251 629 

Verksamhetsplan för generellt föräldraskapsstöd i Nordmalings 
kommun 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun och BVC (Region Västerbotten) samarbetar sedan 2016 gällande 
ett sammanhållet föräldraskapsstöd i Nordmalings kommun där föräldrar ska erbjudas 
att delta i föräldragrupp under barnets uppväxt 0-17 år vid olika nyckelåldrar. 
Verksamhetsplanen består av syfte och mål för föräldraskapsstödet, en aktivitetsplan för 
året, ansvarsfördelning, genomförandeplan samt plan för marknadsföring för 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Verksamhetsplan för ett generellt föräldraskapsstöd 2021 

Sociala utskottets beslut 

Verksamhetsplanen för ett sammanhållet föräldraskapsstöd i Nordmalings kommun för 
2021 fastställs. 

 

_______ 
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§ 53 Dnr 2021-000016 750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2021 

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 för att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut. 

Beslutsunderlag 

Slumpmässigt ärende barn- och unga 
Slumpmässigt ärende försörjningsstöd 
Slumpmässigt ärende vuxen 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts där några mindre förbättringsområden identifieras som 
IFO-chef kommer ta vidare till arbetsgrupperna. 

 

_______  
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§ 54 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2021. 
Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
perspektiv, utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden 
kommer sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 
Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet vid dagens sammanträde om 
måluppfyllelsen gällande målområdet för attraktiv arbetsgivare utifrån 
verksamhetsplanen 2021 genom att titta på personalindex inom ramen för 
medarbetarenkäten. Andreas gör en jämförelse mellan tidigare medarbetarenkäter för 
sektor omsorg (2018 och 2020). Andreas går igenom personalindex för bland annat 
engagerade medarbetare med rätt kompetens, attraktiva och hälsofrämjande 
arbetsplatser samt medarbetarnas syn på ledarskapet. 

Andreas identifierar utifrån redovisningen vilka delar som sektorn bör arbeta med för 
att stärka Nordmalings kommuns som en attraktiv arbetsgivare och ser på trenderna 
mellan de olika verksamheterna inom sektor omsorg. Andreas fokuserar på ledarskapet 
där medarbetarenkäten visar på en ökad nöjdhet. Medarbetarna inom sektor omsorg 
uppfattar ledarskapet inom sektorn mera positivt när man jämfört mellan åren 2018 och 
2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2021-04-20 § 41 
Verksamhetsplan 2021 
Presentation - attraktiv arbetsgivare 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 55 Dnr 2021-000235 041 

Budget 2022, plan 2023, 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En parlamentarisk sammansatt budgetberedning har träffats vid sex tillfällen under 
vintern/våren och kommer lägga fram ett förslag till fullmäktige den 28 juni. Till grund 
för förslaget ligger budgetramarna för 2021, ett oförändrat invånarantal på 7100 
personer samt en skatteunderlagsprognos enligt SKR:s cirkulär 21:20.  

Resultatnivån budgeteras till 2,3 procent för 2022, för att 2023 och 2024 motsvara 
fullmäktiges mål om 2.0 procent. Ärendet bereds i kommunstyrelsen den 7 juni. 

Beslutsunderlag 

Presentation budget 2022, plan 2023-2024 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 juni.  

 

_______ 
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§ 56 Dnr 2021-000236 042 

Tertialrapport 1, 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-april 2021 visar på ett negativt utfall mot budget på 4,4 
miljoner kronor. Intäkterna har ett positivt utfall mot budget på 4,0 miljoner kronor och 
det är statsbidragen som står för differensen. Kostnader för köp av huvudverksamhet 
har ett negativt utfall mot budget på 3,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna visar på 
ett underskott med 3,3 miljoner kronor mot budget. Här står löner för ej arbetad tid för 
1,5 miljoner kronor av underskottet. Sjuklönen under perioden uppgår till 1,2 miljoner 
kronor. Men här har sociala sektorn kompenserats med en ersättning på ca 680 000 
kronor. Övriga kostnader visar ett mindre underskott jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och barn- och ungdomsvården för. 
När det gäller barn- och ungdomsvården så har det under våren skett ett par akuta 
omhändertaganden som ökat kostnaderna. För äldreomsorgen är det främst 
anpassningen till rätt personalvolym som påverkar utfallet.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 2021 - sektor omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2021. 

 

_______ 
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§ 57 Dnr 2021-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

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 kvartal 1 2021-03-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-03-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

 

______ 
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§ 58 Dnr 2021-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

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 kvartal 1 2021-03-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-12-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS. 

 

_______ 
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§ 59 Dnr 2021-000224 706 

Avgift i väntan på Säbo-plats 

Sammanfattning av ärendet 

Då ett flertal boendeplatser inom särskilt boende för äldre minskats i kommunen 
uppstår ibland situationer där omsorgstagare blir kvar på rehab/korttidsboende för äldre 
längre än 30 dagar. I de fall det finns ett beslut om särskilt boende och verkställighet 
inte varit möjlig och placeringen på rehab överstiger 30 dagar behöver verksamheten 
debitera en boendeavgift från omsorgstagaren för själva vistelsen utöver 
omsorgsavgiften. Beloppet regleras utifrån prisbasbelopp och får högst uppgå till en 
tolftedel av prisbasbeloppet multiplicerat med 0,5539. För 2021 blir det 
47 600*0,5539/12= 2197,14 kronor. 

Avgift för korttidsboendet omfattas inte av jordabalken 12 kap utan regleras i 8 kap. § 2 
punkten 6 socialtjänstlagen varför hyra inte kan tas ut i juridisk mening men kommunen 
kan fatta beslut om en avgift för att tillhanda hålla en boendeplats i enlighet med 
förslaget. Avgiften ingår i beräkningsgrunden av förbehållsbelopp för den enskilde 
(högkostnadsskyddet).  

Faktureringsperioden sammanfaller med omsorgsavgiften. Avgiften följer de antal 
dagar som platsen varit belagd vid avslut. 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens meddelandeblad 2018-12 nr 6 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift om 2197 
kronor/månad för omsorgstagare som bott mer än 30 dagar på rehab/korttids och som 
har ett SÄBO beslut som ännu inte verkställts. 

 

_______ 
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§ 60 Dnr 2021-000200 700 

Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya regionala samverkanstrukturen för vård och omsorg började gälla den 1 
september 2020. Samtliga länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår och 
innehåller såväl grupperingar av tjänstepersoner som förtroendevalda. Under hösten har 
de olika grupperna i den regionala samverkansstrukturen formerat sig, arbetat vidare 
med pågående ärenden samt bedrivit utvecklingsarbete. Ett första ledningsseminarium 
har hållits där samtliga grupper deltog, för att lägga grunden för en gemensam 
framtidsbild och sätta riktningen framåt.  

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är samspelet 
mellan regioner och kommuner, där både ledande förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner är delaktiga. Både kommuner och regioner har komplexa uppdrag i sig, 
och det kommunala självstyret gör att de har stor rådighet över hur uppdragen utformas 
och vilka beslut som fattas. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i 
samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat beslut om en gemensam 
framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära vård i Västerbotten. 
Systemledningens uppgift är att på en övergripande nivå ansvara för hela systemets 
resultat och utveckling, kartlägga och peka ut riktningen och gemensamma 
målsättningar, följa upp och utvärdera samt reflektera för att förfina mål och 
uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten 2021-03-19 
Tjänsteskrivelse 2021-05-14 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att; 

Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära 
vård i Västerbotten samt att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 

 

_______ 
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§ 61 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit för sociala utskottets 
område. 

 

_____ 
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§ 62 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Följande meddelande redovisas sociala utskottet; 

 
Tecknande av överenskommelse och personuppgiftsbiträdesavtal med SKR och 
FamiljehemSverige, dokid 98987 och 98986 

 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta tillsynsärendet gällande 
kommunens uppföljning av privata utförare för hemtjänstinsatser, dnr 2021-135-732 

 

________ 

 

 




