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Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 34-46 
  

Ordförande 
 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

 

  

Justerare 
 
Grethel Katarina Broman 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2021-04-20 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2021-04-23 

Datum för anslags 
nedtagande: 2021-05-17 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  

 
Kerstin Sjöström (c), ordförande 

 Ann-Kristin Strandman (c) 
Chatarina Gustafsson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-Karin 
Lundberg (kd) §§ 34-37 

 Anna-Karin Lundberg (kd), §§ 38-46 
 Grethel Broman (s) 

Anders Olsson (s), tjänstgörande ersättare för Gerd Lindgren (s) 
 
 
 
Ej beslutande: 
  

Chatarina Gustafsson (m), ej tjänstgörande ersättare §§ 38-46 
 
 
 
Övriga: 
 
 Johan Hellberg, tillförordnad IFO-chef, §§ 37 och 39  

Ulf Nygård, ekonom, § 40 
Katarina Dahlberg, enhetschef § 42 
Andreas Witt, socialchef 
Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 34 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 35 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

______ 
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§ 36 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 

Grethel Broman (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker fredag den 23 
april kl. 09:00. 

 

_______ 
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§ 37 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad IFO-chef, Johan Hellberg, informerar sociala utskottet om att det kommer 
tillsättas två nya tjänster i barngruppen utifrån medel från statsbidrag för att kunna öka 
kvalitén och arbeta mer förebyggande för att undvika framtida placeringar. Utskottet får 
också information om statistik för individ- och familjeomsorgen för perioden.  

Gällande statistik för ekonomiskt bistånd visar Johan Hellberg utskottet statistik i två 
delar, den första statistikdelen visar på utvecklingen av kostnader över tid samt utifrån 
olika orsakskoder som visar på orsaker till att de sökande sökt ekonomiskt bistånd. Den 
andra delen består av statistik för ekonomiskt bistånd för perioden (februari, mars och 
april).  

Gällande statistik för barn- och unga redovisar Johan Hellberg statistik för antal 
aktualiseringar för åren 2016-2020 där man kan se att antalet aktualiseringar gällande 
barn ökar från år till år. Johan presenterar också statistik för orsakerna bakom 
aktualiseringarna för samma period. Utskottet får information för hur man idag arbetar 
för att motverka det som statistiken visar, bland annat att den psykiska ohälsan ökar där 
bland annat samverkan med skolan nämns.  

Johan informerar sociala utskottet om ett JO-beslut där kommunstyrelsen i Nordmaling 
får kritik för hantering av överklagande av beslut rörande umgängesbegränsningar, vem 
som fattat beslutet samt hantering av övervägande. Samtliga påpekade brister är 
åtgärdade.  

Beslutsunderlag 

Statistik - ekonomiskt bistånd 
Statistik - barn- och unga 
Ekonomisk statistik 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

______ 
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§ 38 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring att det i maj börjar en ny 
IFO-chef i Nordmalings kommun som heter Harry Lönnebacken.  

Vidare informerar Andreas Witt utskottet om nuläget gällande den pågående 
omorganisationen av sektor omsorgs chefsorganisation. Risk- och konsekvensanalyser 
är nu genomförda och kommer presenteras för kommunstyrelsen när ärendet hanteras 
där i maj. De fackliga förhandlingarna är avslutade. Andreas beskriver detta som en 
process med många förändringsdelar som ska till innan omorganiseringen är på plats. 

Andreas informerar om de olika statsbidrag för sektor omsorg som han den senaste 
tiden rekvirerat om och som kommer betalas ut under de närmsta veckorna. Andreas 
informerar om vad bidragen kommer användas till inom sociala utskottets 
verksamheter.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 39 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 IFO-chef ska följa upp hanteringen av ett av de 
slumpmässigt utvalda internkontrollärendena för att säkerställa att rutinerna följts. 

 

_______ 
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§ 40 Dnr 2021-000153 042 

Månadsrapport per mars 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för mars visar på ett negativt utfall mot budget på 5,3 miljoner kronor. Intäkterna 
har ett positivt utfall mot budget på 1,1 miljoner kronor och det är statsbidrag och 
återbetalning av utlägg för Covid som står för differensen. Kostnader för lämnade 
bidrag och köp av huvudverksamhet har ett negativt utfall mot budget på 2,5 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna visar på ett underskott med 3,0 miljoner kronor mot 
budget. Det är sjuk- och semesterlönen som redovisar på största avvikelsen. Övriga 
kostnader visar på ett underskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta kan 
härledas till inköp av skyddsmaterial.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och köp av huvudverksamhet för. När 
det gäller äldreomsorgen så är det personalkostnaderna och LOV som förklarar 
underskottet. För köp av huvudverksamhet så är det placeringar av barn och unga som 
står för den största negativa posten. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per mars 2021 - sektor omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna Månadsrapport per mars för sociala utskottets 
verksamhetsområden. 
 

______ 
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§ 41 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 informerar sociala utskottet vid dagens sammanträde om 
måluppfyllelsen gällande målområdet för ekonomi i balans. Andreas utgår från ett 
nettokostnadsperspektiv där kostnaderna för framförallt personal ska harmonisera med 
jämförbara kommuner. Andreas redovisar kostnader och avvikelser gällande personal (i 
antalet timmar) för särskilt boende, hemtjänst och LSS. Andreas informerar utskottet att 
vidare analyser behöver göras för de enheter som använder mer än de budgeterade antal 
timmarna per månad för att minska avvikelserna. Det handlar bland annat om att 
genomföra vårdtyngdsmätningar. Vårdtyngdsmätningar kommer sedan under 
innevarande år att presenteras för utskottet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2021-03-02 § 23 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 42 Dnr 2021-000158 730 

Uppföljning äldreomsorgsplan 2019-2029 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katarina Dahlberg informerar sociala utskottet om nuläget gällande den 
antagna äldreomsorgsplanen. Äldreomsorgsplanen fastställdes i slutet av 2018 och 
började gälla från och med 2019. För att planen ska fortsätta vara ett levande dokument 
följs planen upp av sociala utskottet.  

En dialog förs under sammanträdet kring äldreomsorgsplanens innehåll och hur den 
används i arbetet ute i verksamheterna. Tanken när planen togs fram var att den skulle 
ligga som grund för långsiktighet i politiska beslut samt i äldreomsorgens dagliga 
arbete. Katarina redovisar hur arbetet utifrån planens innehåll (utvecklingsområden) ser 
ut på de särskilda boendena. Varje utvecklingsområde lyfts i dialogen. Utskottet för 
också en dialog kring eventuella framtida revideringar av planens innehåll. 

Beslutsunderlag 

Äldreomsorgsplan 2019-2029 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 43 Dnr 2021-000159 732 

Verksamhetsberättelse Aleva omsorg 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet tar del av Alevas verksamhetsberättelse för 2020. 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 2020 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 44 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tagits fram ett förslag på en omarbetat del av delegationsordningen som rör 
individ- och familjeomsorgens område. Anledningen till detta är att den tidigare 
uppdelningen varit svår att hitta i.  

Förslaget på nytt upplägg av delegationsordningen rörande individ- och 
familjeomsorgens del blir nu mer processinriktad och uppdelade i fler avsnitt för att bli 
lättare att hitta i. Avsnittet som rörde beslut som kan delegeras till utskott men inte 
tjänsteperson har tagits bort och de punkter som låg där har istället placerats in under 
det avsnitt som rör den aktuella lagstiftningen och i kommentaren har istället hänvisats 
till att punkten inte får delegeras till tjänsteperson. I omarbetningen har vissa nya 
punkter identifierats och är rödmarkerade i förslaget (de sammanfattas i 
tjänsteskrivelse)  

I tjänsteskrivelsen (dokid 98606) finns angivet i detalj vilka punkter där revideringar 
och ändringar föreslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2021-04-07 (dokid 98606) 
Förslag på nytt upplägg av delegationsordningen IFO:s del 
Delegationsordningen innan omarbetningen av IFO:s del 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna omarbetningen av IFO:s del i 
delegationsordningen samt anta förslagen på nya och reviderade delegationspunkter 
enligt tjänsteskrivelse (dokid 98606). 

 

_______ 
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§ 45 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

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

Socialchef Andreas Witt informerar om att konferensen Aktuell socialpolitik som 
egentligen skulle ha genomförts nu i vår istället har flyttats till 2022. 

 

_____ 
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§ 46 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Följande meddelande redovisas sociala utskottet; 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar att de kommer genomföra en tillsyn 
där granskningen rör i vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare för 
hemtjänstinsatser, dnr 2021-135-732. 

Undertecknat förnyat Regionsavtal för dosdispensering, dokid 97559.  

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot kommunstyrelsen i Nordmaling angående 
hantering av ärenden gällande överklagan om umgängesbegräsning enligt LVU och 
beslutar att avsluta ärendet, dokid 98872. 

 

_______ 

 

 




