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§ 60 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 61 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 måndagen den 30 maj kl. 08:30.  

_____ 
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§ 62 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

_____ 
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§ 63 Dnr 49212 

Information från verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Socialsekreterare Emma Wänstedt informerar sociala utskottet om den gratis service 
som kommunen tillhandahåller medborgarna inom området skuld- och 
budgetrådgivning. Under 2021 handlades ca 60 budget- och skuldrådgivningsärenden.  

Britt- Marie Eriksson, chef för bland annat Strandbackens kök, informerar om 
genomförd enkät avseende den kost som levereras genom hemtjänsten till brukare som 
har beslut om matleverans. 

Britt-Marie informerar även om att rekrytering av en kock till Strandbackens kök pågår. 
 

Marie Kammebo, bemanningscontroller, informerar sociala utskottet om 
schemaläggningen inom särskilt boende. 

 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 64 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen.  

Utskottet får information om resultatet av den familjehemsenkät som genomförts. 

Harry informerar också om resultatet av den genomlysning av arbetsmiljön som 
genomförts på Individ- och familjeomsorgen (IFO) av Feelgood (företagshälsovården). 
Utskottet får presenterat de förslag på förändringar som planeras genomföras utifrån 
genomlysningen. 

Beslutsunderlag 

Familjehemsenkät 
Rapport OSA-kartläggning Feelgood 
Förslag på ny organisation 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 65 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om vad som är på gång inom 
sektor omsorg.  

Pulsmätning 
I verksamhetsplan framgår att fyra pulsmätningar ska genomföras under 2022. Den 
första är nu genomförd och utgick ifrån frågeställningen; Vad kan arbetsgivaren göra 
för att förbättra din arbetsmiljö? Socialchef återkopplar resultatet av denna där samtliga 
arbetsplatsträffar inom sektor omsorg har tagit upp enkäten och både medarbetare och 
chefer har besvarat enkäten.  

Återkoppling om semesterplanering och vikarieanskaffning. 

Lex Sarah 
Utbildning i Lex Sarah kommer att genomföras med enhetschefer. Lex Sarah innebär 
att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det 
gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras. 

Lagändringar 
Information om lagändringar inom Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) samt om det som inom Socialtjänstlagen (SoL) benämns fast omsorgskontakt. 

Hjälteloppet genomförs 10 juni i Umeå 

Heltid som norm 
Information om att den 1 januari 2023 ska sektor omsorg vara en heltidsorganisation. 
Sektorn arbetar nu med bemanningshandboken och dialog förs med fackliga 
organisationer i frågan. 

 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 66 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. 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. 
 
Under dagens sammanträde redovisades inget barn-ärende. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollärende vuxen 
Internkontrollärende försörjningsstöd 
Internkontrollärende försörjningsstöd 2 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan större anmärkningar. 

_____ 
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§ 67 Dnr 2022-000233010 

Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har utarbetat ett styrkort som tydliggör  prioriterade 
arbetsområden för att skapa långsiktig social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet hög 
attraktivitet och tillväxt med målet 7550 medborgare år 2031. Vidare framgår att 
Nordmalings kommun ska stärkas med stöd av Agenda 2030, Globala målen för hållbar 
utveckling. 

Med stöd av statistiska underlag (Kolada Jämföraren) presenterar socialchef Andreas 
Witt en lägesbild för att illustrera starka områden liksom områden som bör utvecklas 
för att stärka sektorns arbete med hållbar utveckling enligt Agenda 2030.  
Processen kommer att vara återkommande med  uppföljning i november månad. 
Illustration av lägesbild synliggör och utgör underlag för framtida beslut. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information, socialchef 
Kolade Jämföraren 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer områden och aktiviteter som ska prioriteras utifrån förslag 
från utskotten. Sektorerna presenterar aktuella underlag för utskotten i november månad 
och vid sammanträdena redogörs för hur man arbetat för att förbättra resultaten. 

Socialchef ges i uppdrag att formulera områden, utifrån dagens diskussioner i utskottet, 
att lägga fram för kommunstyrelsen för fastställande den 7 juni.  

_____ 

Skickas till: socialchef 
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§ 68 Dnr 2022-000234010 

Strategiska mål i Nordmalings kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 
nära, som beskriver hur Nordmalings kommun vill vara attraktiv och konkurrenskraftig 
i ett framtidsperspektiv om 10 år.  

Under sektors planeringsdag den 16 juni kommer de strategiska målen att lyftas och 
förslag till aktiviteter kommer därefter att presenteras för utskottet.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information, socialchef 
Presentation strategiska mål 2022 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

_____ 
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§ 69 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 kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2022. 
 
Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om att sektor överlag ligger i fas 
avseende måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplanen för 2022. Gällande resultatet inför 
tertial 1, för målområdet medborgarnytta och brukarundersökning kommer resultatet 
från brukarundersökningarna för äldreomsorgen och IFO att presenteras i juni. Ett avtal 
för funktion som mäter kundnöjdhet i IFO:s reception kommer snart tecknas.  
 
Gällande målområdet för ekonomi så sjunker nettokostnadsavvikelsen inom vissa 
områden och på resterande områden ligger kostnadsavvikelserna kvar på samma nivåer. 
  
Avseende målet om närproducerade livsmedel så är 20 procent av livsmedlen som nu 
serveras inom sektorns verksamheter närproducerade.  
 
Målet gällande antal olika hemtjänstpersonal på 14 dagar som en omsorgstagare möter 
kommer att uppnås.  
 
Målet för ökad digitalisering kommer uppnås genom att bland annat nyckelfria lås 
kommer införas inom hemtjänsten. Nya låsfunktionerna kan komma att införas på 
BPSD-avdelningen.  
 
Gällande kompetensutveckling kommer samtliga chefer genomgå utbildning i Lex 
Sarah-anmälningar.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 70 Dnr 2022-000225042 

Tertialrapport 1, 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-april, tertial 1,  visar på ett negativt utfall mot budget på 3,2 
miljoner kronor. Intäkterna redovisar ett överskott med 0,2 jämfört med budgeten. 
Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisar även detta ett överskott mot budget 
med 1,3 miljoner kronor. Personalkostnaderna däremot visar på ett underskott med -2,5 
miljoner kronor mot budget. Här står löner för ej arbetad tid för 2,0 miljoner kronor av 
underskottet. Sjuklönen under perioden uppgår till 1,6 miljoner kronor och 
semesterlönen för 0,4 miljoner kronor. Sociala sektorn har kompenserats med en 
ersättning på ca 1,5 miljoner kronor för ökade sjuklönekostnader. I övrigt kan nämnas 
att tillfälligt inhyrd personal (sjuksköterskor och socialsekreterare) överstiger budget 
med 1,1 miljoner kronor 

Positiva signaler från Individ- och familjeomsorgen där kostnaden för det ekonomiska 
biståndet har sjunkit med -1,0 miljoner kronor jämfört med ifjol och kostnaderna för 
placeringar ligger -1,4 miljoner kronor lägre än ifjol och indikerar på att det kommer 
hamna på 15 miljoner kronor vilket är ett par miljoner lägre än ifjol. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 - sektor omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner sektor omsorgs del av Tertialrapport 1 2022 och hanterar 
den i kommunens totala tertialrapportering. 

_____ 
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§ 71 Dnr 2022-000009739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2022 

Sammanfattning av ärendet 

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

Enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
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. 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. 

 

Socialchef informerar om två nya rutiner som nyligen arbetats fram för att säkerställa 
att handläggningstider hålls. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1, 2022-03-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2022-03-
31 till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

_____ 
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§ 72 Dnr 2022-000010739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2022 

Sammanfattning av ärendet 

kommunstyrelsen är att likställas med socialnämnd.  

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gäller följande 
beträffande ej verkställda beslut: 

Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över 
hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Utskottet ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
utskottets gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet 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 2022-03-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2022-03-
31 kommunfullmäktige enligt 28 h § LSS. 

_____ 
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§ 73 Dnr 2022-000135739 

Svar på Medborgarförslag - Upphandla teknik och frigöra tid inom 
(äldre)omsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag anmäldes 2022-04-11 i kommunfullmäktige där förslaget är att 
kommunen upphandlar välfärdsteknik i form av läkemedelsrobotar till berörda boenden 
i kommunens (äldre)omsorg. 

Sektor omsorg framhåller att den tidsbesparing i personalresurs som kan bli aktuell 
representerar den ökade kostnad som robotarna för med sig. Det innebär att det inte blir 
någon nettokostnad för sektorn att införa läkemedelsrobotar. 

Förslaget ligger inom ramen för vision 2031 genom bland annat att Nordmaling ska 
vara den bästa kommunen att leva och bo i. Kommunen är trygg och tillgänglig för alla. 

Läkemedelsrobotar är dock inte aktuella för särskilda boenden då vårdtagarna bedöms 
ha stöd vid medicingivning av personal. Inom ordinärt boende hemtjänst är det möjligt 
där vårdtagare har förmåga att själv ta sin medicin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning, socialchef 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 46 
Medborgarförslag 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

_____ 
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§ 74 Dnr 2022-000237021 

Sommaravtal för vårdpersonal 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner i hela landet har svårt att rekrytera semestervikarier inom omsorgen. 
Nordmalings kommun är inget undantag. Kranskommunerna runt Nordmaling har 
ersättningsnivåer över kollektivavtalade nivåer som ersättning om semester flyttas eller 
om arbetstiden behöver förskjutas eller ersättas högre för att någon ska vilja eller kunna 
ta dessa. Sektor omsorg föreslår att ett liknande sommaravtal som Bjurholms kommun 
har, ska implementeras i Nordmalings kommun under sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Beslutsunderlag 2022-05-17 
Bjurholms kommuns sommaravtal 2022 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Sommaravtal för omvårdnadspersonal införs under sommaren 2022 i enlighet med 
föreslaget sommaravtal, med tillägg att de som arbetar 8 veckor i sträck tilldelas en 
bonus á 8 000 kr. 

______ 
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§ 75 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

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

______ 
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§ 76 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Synskadades riksförbund har skickat ett uttalande till samtliga kommuner i 
Västerbotten gällande ledsagning för synskadade, dokid 104412. 
 
Protokoll från Hjälpmedelsrådet från sammanträdet den 11 april 2022, dokid 104486 
Protokoll från Hjälpmedelsrådet från sammanträdet den 9 maj 2022, dokid 104829 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet kring den Lex 
Maria-anmälan som skickades in tidigare i maj utan ytterligare åtgärder. IVO bedömer 
att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har eller 
kunde medfört en allvarlig vårdskada. IVO gör bedömningen att de slutsatser som MAS 
föreslagit enligt anmälan är rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och vidta 
åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen, dnr 2022-142-730. 
 
Protokoll från länssamverkansgruppens sammanträde 220506, dokid 104899. 
 

Sociala utskottets beslut 

Informationen är delgiven. 

______ 

 

 






