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§ 26 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

Information från folkhälsorådet    
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§ 27 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för sammanträdets protokoll.  

 

      

Sociala utskottets beslut 

Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker torsdagen den 

21 februari kl. 16:30 på kommunkontoret.  
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§ 28 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls.      
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§ 29 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

 

 LSS- handläggare Anna-Maria Viklander informerar om att det finns ett hundratal 

ärenden inom LSS i kommunen, ärendena handlar om personlig assistans, 

ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice och korttidsboende. 

Avlösarservice enligt SoL gäller fem timmar i månaden per person som beviljats 

avlösarservice.   

Enhetschef för LSS, daglig verksamhet Monica Sikström ser ett behov av ett 

ungdomsboende i kommunen inom ett par år. Önskvärt att det börjar planeras för ett 

ungdomsboende så att man är förberedd när det blir aktuellt. Ser också ett behov av 

utökat trapphusboende (servicebostäder) i framtiden.  

Enhetschef för LSS med ansvar för gruppbostäder Anne-Christine informerar om 

gruppbostäderna i Nordmaling, det finns ingen kö på platser i gruppbostäder, däremot 

finns det kö i korttidsboende, som följd av detta finns förslag på att använda en av 

gruppbostädernas lägenhet som korttidsboende.  

Under hösten har en av gruppbostäderna haft extern handledning med anledning av en 

situation med hot och våld på boendet.  
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§ 30 Dnr 70338  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Maria Nilsson presenterar sig för sociala utskottet, hon är ny IFO-chef sedan den 

15 februari. Hon kommer från Sörfors och har tidigare jobbat inom socialtjänsten ibland 

annat Vännäs.  

Tillsammans med ekonom Kia Åberg har IFO-chef Susann Hansson gjort en prognos 

som visar att utifrån nuvarande placeringar/insatser barn och unga så överskrids budget 

med cirka 7,8 miljoner kronor för 2019. 

Susann Hansson informerar om övergångskontrakt, vilka som har rätt till 

övergångskontrakt och hur det följs upp.    

      

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet uppdrar IFO-chef att redovisa reviderad prognos vid varje ordinarie 

sammanträde. Prognos för 2019 skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom.   
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§ 31 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Sofie Appelblad informerar om rekryteringar som skett i kommunen. Ylva 

Hägglund har rekryterats som anhörigkonsulent och kommer att jobba med det på 50% 

från och med mars månad. Hon är undersköterska och jobbar sedan tidigare i 

demensteamet och har erfarenhet av att ha hållit i anhörigcirklar. Ylva kommer till 

utskottet senare i vår för att presentera sig.  

Just nu sker rekrytering av LSS-handläggare.  

Höjda nyckeltal personalbemanning 0.63 till 0.66 i verksamheterna Näset, Åsen, Ettan 

och Tobiasgården.  

Ann-Sofie informerar utskottet om socialchefens regionsuppdrag under 2019.  

 

Konsultuppdrag Torsten Sjöström   

Det kommer att göras en förstudie där det samlas in, sammanställas, analyseras och 

redovisas information från medarbetare, chefer, politiker, fackliga organisationer och 

övriga nyckelpersoner. Detta för att få en bild av hur verksamhet, ekonomi, 

uppföljning, styrning, ledning, kvalitet och samverkan inom socialtjänsten fungerar.  
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§ 32 Dnr 85669  

Information från folkhälsorådet  

Sammanfattning av ärendet 

Gerd Lindgren (s) informerar om Folkhälsoarbetets infrastruktur, Länsstyrelsen 

Västerbottens pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete.    

 

      

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna  
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§ 33 Dnr 2019-000044 706 

Riksnorm för 2019 gällande försörjningsstöd  

Sammanfattning av ärendet 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 

gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent, avrundat till 

närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - riksnorm för 2019 gällande försörjningsstöd  

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen antar socialstyrelsens norm för försörjningsstöd 2019 
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§ 34 Dnr 2019-000045 706 

Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SKL för 

2019 

Sammanfattning av ärendet 

SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, 

kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska 

utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. 

Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 

kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får 

dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det 

enskilda ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 2019  

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen antar socialstyrelsens rekommendation gällande arvode- och 

omkostnadsersättning till kontaktfamilj och kontaktperson för 2019.  
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§ 35 Dnr 2019-000047 706 

Ersättning till familjehem enligt SKLs rekommendationer för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat att höja barnbidraget samt studiebidraget med 200 kronor från 

den 1 mars 2018, observera att ändringen inte ändrar nivån på omkostnadsersättningen. 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när 

det tar emot barnet i sin familj. Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag 

alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt 

ungdomen. 

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 

hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig 

hygien, fickpengar, lek och fritid, telefon med mera. Inga ändringar i beräkningen av 

grundkostnaden har skett för år 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – ersättning till familjehem för 2019 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen antar SKLs rekommendation för familjehemsersättning enligt SoL, 

LVU och LSS för 2019 
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§ 36 Dnr 2019-000050 790 

Handlingsplan våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare handlingsplanen har reviderats och kommer att ligga till grund för 

socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

Tjänsteskrivelse – Handlingsplan   

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade upplagan av handlingsplanen.  
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§ 37 Dnr 2019-000057 790 

Fullmakt att vårda egendom i dödsbo 

Sammanfattning av ärendet 

Ärvdabalken 18 kap 2 §  

”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den 

som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av 

förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den 

avlidne eller annars kan ta hand om egendomen.  

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av 

hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand 

om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då 

anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det 

behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med 

anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Fullmakt att vårda egendom i dödsbo.  

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet beslutar att ge enhetschef Anna-Maria Nilsson och handläggare Carina 

Johansson fullmakt att företräda Individ och familjeomsorgen i de ärenden där det 

åligger nämnden att vårda egendom i dödsbo på det sätt som anges i 18 kap 2 § 

Ärvdabalken. Därmed äger de rätt att vidta alla åtgärder som kan krävas för att tillfälligt 

vårda egendom  

 

  

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
Sida 

16(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2018-000051 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018 

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 enligt SoL 2018-03-31 

Sociala utskottets beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-03-31 överlämnas till 

kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL.  
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§ 39 Dnr 2018-000052 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2018 

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 2018-03-31 

Sociala utskottets beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2018-03-31 överlämnas till 

kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS.  
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§ 40 Dnr 2018-000496 730 

Utredning av hemtjänstvolym motsvarande kostnad för plats i särskilt 

boende 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit till sociala utskottet att utreda brytpunkten för 

kostnaden för antalet hemtjänsttimmar i jämförelse med kostnad för en plats i 

äldreboende. Samt hur verksamheten arbetar med kvarboendeprincipen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – utredning av hemtjänstvolym motsvarande kostnad för plats i särskilt 

boende  

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet skickar informationen i tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen.  
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§ 41 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudan till Anhörigriksdagen 2019, Varberg den 7-8 maj har inkommit till sociala 

utskottet.    

      

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet skickar ingen representant till Anhörigriksdagen 2019.  
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§ 42 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Delegationsbeslut – yttrande till kammarrätten         
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§§ 43-53 Dnr 47392  

Sekretessärende 1-11   

 

Sekretessärende 1-11 finns i enskild pärm.        

      

 

      

 

  

 

 


