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§ 94 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

________ 
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§ 95 Dnr  

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 Kerstin Sjöström (C). 
Justeringen sker torsdag den 17 november kl. 15:30. 

 

________ 
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§ 96 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 97 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen. Harry informerar om nuläge gällande barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) där IFO i Nordmaling men även andra kommuner i regionen upplever långa köer 
som medför att många, främst flickor, i yngre tonåren far illa. Denna fråga drivs av 
IFO-chefer i länet just nu. 

Utskottet får information om att det den senaste tiden varit en del skriverier på 
Facebook där klagomål på socialtjänsten framförs men där även enskilda ärenden 
diskuteras. Harry informerar att IFO fångar upp detta och för dialog med de inblandade. 

Harry informerar om införandet av nya verksamhetssystemet LifeCare inom IFO. 
Systemet kommer hjälpa med styrning av flöden och dokumentation på ett bättre sätt än 
vad nuvarande system gör idag.  

Utskottet får information om att IFO arbetar med att ta fram och implementera ett 
kvalitetsledningssystem. Systemet består av ett systematiskt arbetssätt utifrån ett årshjul 
där man bland annat arbetar med rutiner och arbetssätt. Det kommer ske årlig revision 
där arbetssätt och rutiner utvärderas och följs upp. Arbetet utifrån ledningssystemet 
kommer påbörjas i januari 2023.  

IFO har under året beviljats medel inom ramen för uppdrag inom psykisk hälsa och det 
har arbetats fram en handlingsplan för suicidprevention i samverkan med regionen. 
Ytterligare medel har sökts där tanken bland annat är att förstärka samverkan med 
Hälsocentralen samt att tillsätta resurs som kan arbeta strategiskt med suicidprevention i 
kommunen.  

Utskottet får information om att samarbetsgruppen där IFO, Arbetsmarknadsenheten 
och vuxenutbildningen ingått ska göra ett omtag. Struktur ska tas fram där man får ihop 
ett gemensamt arbetssätt.  

Från och med januari kommer det inte anlitas några konsulter inom IFO. IFO kommer 
vara fulltaliga.  

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 98 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om vad som är på gång inom 
sektor omsorg. Utskottet får information om utredningsarbetet som pågår med nytt 
LSS-boende i kommunen. Andreas informerar om de olika alternativ till tomter som 
hittills föreslås. Just nu finns fyra olika förslag på tomter som skulle vara passande för 
att bygga LSS-boende. Arbetet fortsätter och socialchef kommer löpande informera 
utskottet. 

Länsstyrelsen har beslutat om hur många ensamkommande barn Nordmalings kommun 
ska ta emot under 2023. I och med det kommer nytt avtal tecknas med Umeå kommun 
gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  

Andreas Witt informerar om införandet av nytt verksamhetssystem inom sektorn. 
Utskottet får information om hur arbetet fortlöper. Många tilläggsköp av olika moduler 
har behövt göras. 

Utskottet får information om den överenskommelse med vårdförbundet som tecknats 
där viss del av sjuksköterskors arbetstid kan användas till studier med bibehållen lön. 
Denna överenskommelse kommer gälla i hela regionen och syftet är att öka 
attraktiviteten. 

Kommunen har två bemanningsenheter, en för sektor utbildning och en för sektor 
omsorg och nu är tanken att slå ihop bemanningen till en enhet för att samordna 
kortidsrekryteringen av vikarier inom båda sektorerna samt utveckla det långsiktiga 
arbetet att locka personal till omsorgsarbetet. En kommission arbetar just nu parallellt 
med att hitta strategier för rekrytering av sommarvikarier för att undvika 
bemanningsproblematik under kommande somrar.  

Andreas informerar om den tillsyn som IVO genomfört inom särskilt boende i linje med 
den stora tillsynsinsats som genomförs i hela landets i spåret efter pandemin. 

Sociala utskottet får information om sökta statsbidrag och vilka av dem som 
socialstyrelsen beviljat. 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 99 Dnr 2022-000003750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2022 

Sammanfattning av ärendet 

En stående punkt under sociala utskottets sammanträden är internkontroll med 
slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg. 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 

Internkontrollärende försörjningsstöd 
Internkontrollärende barn 
Internkontroll vuxen 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar. 

 

________ 
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§ 100 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

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 sker löpande måluppföljning vid varje 
utskottssammanträde 2022.  
Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om sektorns måluppfyllelse utifrån 
verksamhetsplanen för 2022. Till dagens sammanträde har Andreas Witt tagit fram de 
mål från verksamhetsplanen där det skett utvecklingar senaste tiden. Gällande 
målområdet medborgarnytta så informerar Andreas att två stycken föräldragrupper har 
startat upp. För målområdet hållbar utveckling återrapporterar Andreas måluppfyllelsen 
gällande det mål att personer med hemtjänst ska träffa så få olika personal som möjligt. 
Mätning har genomförts och i samtliga hemtjänstområden uppfylls målet. Bäst statistik 
är det i Gräsmyr och Nyåker. Där träffar brukarna i snitt fyra olika personal på en 14-
dagars period. Gällande målområdet digitalisering där målet var att två digitaliseringar 
per år ska genomföras informerar Andreas om att på BPSD-avdelningen 
(demensavdelningen) ska hotellås installeras, detta för att underlätta för både de boende 
och personal. Nyckelfria lås inom hemtjänsten kommer genomföras men sektorn har 
där valt att avvaktas lite. Gällande målområdet attraktiva arbetsgivare kommer det i 
december genomföras en inspirerande kompetensutvecklingsinsats där all 
omsorgspersonal är inbjuden.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 101 Dnr 2022-000519042 

Månadsrapport per oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet visar för perioden, januari-oktober 2022, ett underskott på 11,1 
miljoner kronor, jämfört med samma period 2021 visade sektorn ett underskott på 8,4 
miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter är 33,8 miljoner kronor, vilket är 6,9 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Jämfört med 2021 är intäkterna 7,9 miljoner kronor högre. Det innefattas av 
bl.a. ersättning för sjuklönekostnader som uppgår till 1,5 miljoner kronor, avser 
oktober-december 2021 samt januari-mars 2022.  

Verksamhetens kostnader för perioden är 220,8 miljoner kronor, vilket är 18,1 miljoner 
kronor högre än budgeterat samt 15 miljoner kronor högre än 2021. Verksamhetens 
nettokostnad har ökat med 7,1 miljoner kronor mellan åren. 

Personalkostnaderna för perioden är 145 miljoner kronor och avviker negativt med 8,2 
miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2021 är personalkostnaderna 
10,0 miljoner kronor högre.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per oktober 2022 sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapport per oktober 2022 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-11-15
Sida

12(18)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 102 Dnr 2022-000490730 

Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2023-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god hälsa och en 
vård på lika villkor. Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen 
erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen.  

Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och fungerande 
former för samverkan med målet att nå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet. Med 
utgångspunkt i den regionala samverkansstrukturen sågs ett behov av att uppdatera 
strategin utifrån nya förutsättningar. På uppdrag av Länssamverkansgruppen har 
Hjälpmedelsrådet reviderat hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala 
utvecklingen, samverkan och omställningen Nära vård.  

Den reviderade hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande hjälpmedelsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning 
Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 
Rekommendation till beslut om länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att; 

- strategin gäller från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns rutiner och 
dokument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för regionen och kommunerna.   

- strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell 
revidering eller förlängning. 

 

________ 
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§ 103 Dnr 2022-000511730 

Utredningsuppdrag  organisering av städ och tvätt inom 
äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Det är allt svårare att rekrytera utbildade undersköterskor inom omsorgen. Sommaren 
som passerade var ett tydligt exempel på dessa svårigheter. Av det skälet behöver 
verksamheten blir bättre på att använda den kompetensen som redan finns och öka 
attraktivitetsgraden för kommande undersköterskor som söker arbete inom omsorgen i 
Nordmalings kommun. Därför ber sektorn om ett uppdrag att få utreda om vissa 
arbetsuppgifter som utbildade undersköterskor idag gör kan göras av annan yrkesgrupp. 
Det som behöver utredas är om tvätt och städuppgifter kan organiseras på annat sätt och 
därmed frigöra tid för verksamhetens undersköterskor både inom hemtjänst och särskilt 
boende för äldre.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-02 

Sociala utskottets beslut 

Socialchefen ges i uppdrag att utreda hur tvätt och städuppgifter för SÄBO och 
hemtjänst kan organiseras och utreda de ekonomiska effekterna av det samt 
återredovisa resultatet senast i februari 2023. 

 

________ 
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§ 104 Dnr 2022-000131047 

Statsbidrag - Habiliteringsersättning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

För 2022 budgeterades habiliteringsersättningen á 30 kronor per heldag och 15 kronor 
per halvdag. Nu har Nordmalings kommun erhållit totalt statsbidrag på 198.072 kronor 
för 2022 som endast kan användas till att bibehålla eller höja den av kommunen redan 
beslutade ersättningen. För att kunna använda statsbidraget behöver en tillfällig höjning 
av habiliteringsersättningen kopplat till statsbidraget beslutas. Modellen för att höja 
ersättningen tillfälligt är att vid årets slut undersöka närvaron hos var och en av 
deltagarna inom LSS dagligverksamhet och därefter fördela hela statsbidraget. Det gör 
att den exakta tillfälliga höjningen i dagsläget är svår att bedöma. Verksamheten 
behöver vid årets slut fördela ersättningen så att statsbidraget används fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Redovisning av totalt statsbidrag för habiliteringsersättning för 2022 Nordmalings 
kommun 
Utbetalning för habiliteringsersättning 
Rekvisition habiliteringsersättning 2022 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för 2022 
med statsbidraget och att verksamheten ansvarar för att hela statsbidraget används 
utifrån närvaro hos deltagarna. 

 

_______ 
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§ 105 Dnr 2022-000510706 

Taxor och avgifter - sektor omsorg 2023 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av taxor och avgifter har genomförts i sektor omsorg. Det finns taxor som 
inte ändrats sedan länge. De senaste taxorna som är beslutade avser år 2020. Taxor och 
avgifter bör revideras varje år för att eventuella höjningar inte ska bli stor när de väl 
ändras. De taxor som tas med i detta ärende är sådana taxor som inte berörs av statlig 
reglering genom ändringar i prisbasbelopp eller index. Några av sektorns taxor föreslår 
sektorn inte att ändra, det är bland annat trygghetslarm, utkörning av mat då endast mat 
är biståndsbedömt samt fika och mat på dagverksamheten Prästkragen. I underlaget 
visas de föreslagna avgifterna och taxorna för 2023. När det gäller avgifter gällande mat 
finns två alternativ av höjning på 5 % eller 10 %. Orsaken till föreslagen höjning är att 
livsmedelspriserna från våra leverantörer har ökat kraftigt. Nämnden får besluta vilken 
nivå som anses lämplig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Ekonomiskt underlag taxor och avgifter sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter 
för sektor omsorg för 2023 enligt nedan: 
Timtaxa  från 250 kronor/timme till 270 kronor/timme 
Städning - från 500 kronor till 550 kronor 
Månadsabonnemang - 300 kronor (oförändrat) 
Maxtaxa 2170 kronor (följer Socialstyrelsens cirkulär) 
Utkörning av matlåda - 200 kronor (oförändrat) 
Matkostnad korttidsboende - från 116 kronor/dygn till 123 kronor/dygn 
Omvårdnad korttidsboende - följer prisbasbeloppet 
Avgift för kost på särskilt boende (månadskostnad)  frukost från 700 kronor till 735 
kronor, lunch från 1400 kronor till 1470 kronor, mellanmål från 350 kronor till 368 
kronor och middag från 1050 till 1100 kronor, totalt summa 3673 kronor/månad (var 
tidigare 3500 kronor) 
Omvårdskostnad särskilt boende - maxtaxa via prisbasbeloppet 2170 kronor 
Gästkupong (besökare till vårdtagare, ej pensionär) från 72 kronor/matlåda till 79 
kronor/matlåda, (besökare, pensionär) från 64 kronor/matlåda till 70 kronor/matlåda 
Ordinärt boende matlåda - från 64 kronor/matlåda till 67 kronor/matlåda 
Fika/mat daglig verksamhet - 75 kronor/dag (oförändrat) 
Fotvårdstaxa, pensionär - från 365 kronor/behandling till 370 kronor/behandling 
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Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kronor/behandling (oförändrat) 
Fotvårdstaxa, övriga - 480 kronor + moms (oförändrat) 
 

________ 
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§ 106 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudning till kurser och konferenser har inkommit inom sektor omsorgs område. 

 

_______ 
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§ 107 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att genomföra en inspektion 
avseende den kommunala hälso- och sjukvården i Nordmalings kommun. Denna 
inspektion är en del i IVO:s nationella tillsyn av medicinsk vård och behandling för 
personer som bor på särskilda boende för äldre, SÄBO, dnr 2022-447-770 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde 2022-09-20, dokid 106639 

Förvaltningsrätten i Umeå har dömt att Nordmalings kommun ska betala särskild avgift 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ett ej verkställt beslut enligt SoL, 
dokid 106966. 

Protokoll samråd vård och omsorg 221014, dokid 106992 

 

_________ 

 

 




