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Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
Sida 

1(17) 

  
 

Plats och tid 

 

IFO-sammanträdesrum tisdagen den 5 november 2019 kl. 08:30-14:30, med 

ajournering för lunch 12:00-13:00. 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Chatarina Gustafsson (m) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 8 november klockan 11:00.  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_____________________________________ Paragrafer §§ 238-261 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

_____________________________________ 

Kerstin Sjöström (c) 

 

§§ 238-250, 253-261 

   

Ordförande 

 

 

Justerare 

 

_____________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 

 

_____________________________________ 

Chatarina Gustafsson (m) 

 

§§ 251-252 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-05 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-11-08 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-12-02 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande §§ 238-250, 253-261 

  Ann-Kristin Strandman (c) 

Chatarina Gustafsson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-

Karin Lundberg (kd) 

Gerd Lindgren (s), ordförande §§ 251-252 

Anders Olsson (s), tjänstgörande ersättare för Grethel 

Broman (s) §§ 238-250, 253-257, 261 

 

 

Övriga:  XX, personligt ombud § 241 

  XX, personligt ombud § 241 

XX, personligt ombud § 241 

Ulf Nygård, ekonom §§ 241, 247-248 

  Elin Sjöström, socialsekreterare §§ 241, 251-252 

  Emmy Jonasson, socialsekreterare § 241 

  Johanna Jonsson Lundberg, socialsekreterare §§ 251-252 

  Olivia Flodbring, socialsekreterare §§ 253-255 

  Eva Alenius, socialsekreterare § 257 

  Gabriella Sjöström, socialsekreterare §§ 258-260 

  Linnea Forsgren, socialsekreterare § 256 

  Susanne Hansson, tf. socialchef §§ 238-251 

  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 238 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 239 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 

Chatarina Gustafsson (m) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker 

fredagen den 8 november kl. 11:00 på kommunkontoret.  

 

_______ 
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§ 240 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Sjöström (c) anmäler ett önskemål om att antal hushåll som får försörjningsstöd 

ska redovisas till sociala utskottet samt att det ska framgå hur många av dessa som är i 

sysselsättning. Redovisningen önskas ske ungefär varannan månad.  

 

Sociala utskottets beslut 

T.f. socialchef Susanne Hansson får i uppdrag att en sammanställning av antal hushåll 

som uppbär försörjningsstöd redovisas för sociala utskottet under sammanträdet den 21 

januari 2020. 

 

_________ 
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§ 241 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

Information kring app för kontroll av nykterhet 

Socialsekreterare Elin Sjöström och Emmy Jonasson informerar sociala utskottet om en 

app gällande behandling av missbruk som önskas köpas in. Syftet med appen är att man 

ska kunna genomföra nykterhetskontroll utan att skicka ut personal för kontroll. Man 

kan använda den som en del i vården eller i och med planerade umgängen där barnen 

får vård enligt LVU för att säkerställa nykterhet. Kostnaden för appen är en 

abonnemangskostnad per månad och per telefon där appen följer med. Bindningstid är 3 

månader med en månads uppsägningstid.      

 

Information om personliga ombudsteamet 

Personliga ombudsteamet informerar sociala utskottet om deras verksamhet. Det är just 

nu fyra, snart fem, personliga ombud som är verksamma i Umeå kommun samt alla 

kranskommuner. Ombuden arbetar på uppdrag av klienterna, de är fristående från 

myndigheter, tjänsten är kostnadsfri och ombuden dokumenterar inget. De personliga 

ombuden arbetar systematiskt för att uppmärksamma brister i systemen som sedan 

rapporteras till styrgruppen som sedan informerar till Socialstyrelsen. Målgruppen för 

personligt ombud är personer över 18 år som har långvarig och omfattande psykisk 

funktionsnedsättning och som på grund av det har kontakt med specialistpsykiatrin. 

Ombuden arbetar på uppdrag av klienten där klienten är i centrum och ombudet är med 

i de livsområden som klienten önskar ha hjälp och stöd med. Målet är att klienten ska 

bli mer självständig och vara mer delaktigt i sitt liv. Personligt ombud ersätter inget 

stöd som utförs av till exempel god man, förvaltare och boendestöd men ombudet kan 

stötta individen att ansöka om sådana insatser. 

Klienten kan själv ansöka personligt ombud genom hemsida, e-post eller telefon. 

Personligt ombuds hemsida är; www.povasterbotten.se  

 

_________ 

      

      

 

 

http://www.povasterbotten.se/
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§ 242 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad socialchef Susanne Hansson informerar sociala utskottet om att 

rekryteringen av ny enhetschef på Tallbacken är avslutad. Therese Åberg har rekryterats 

och kommer påbörja sin anställning i januari 2020.  

 

Susanne Hansson informerar också om verkställandet av de besparingskrav som ställts 

inom sektor omsorg.  

 

_________     
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§ 243 Dnr 89539  

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 

omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

En ny stående punkt under sociala utskottets sammanträden är internkontroll med 

slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg. Ett slumpmässigt utvalt 

ärende redovisas varje sammanträde för internkontroll samt att öka kunskapen om hur 

handläggning av ärenden ser ut.      

      

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.      

 

_________ 
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§ 244 Dnr 2019-000209 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019 

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, 2019-09-30      

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2019-09-30 överlämnas till 

kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS.      

 

_________ 
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§ 245 Dnr 2019-000207 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2019 

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, 2019-09-30      

Sociala utskottets beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2018-09-30 överlämnas till 

kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL.      

 

________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
Sida 

12(17) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 246 Dnr 2019-000588 732 

Information - Revidering av schablontider hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde får sociala utskottet information kring en revidering av 

schablontider för hemtjänsten som kommer som ett förslag till beslut till sociala 

utskottets sammanträde i januari 2020.   

Beslutsunderlag 

Tidigare beslutade schablontider för hemtjänsten 

Förslag på reviderade schablontider för hemtjänsten    

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.      

 

_________ 
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§ 247 Dnr 2019-000576 042 

Månadsrapport per september 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt sociala utskottets ekonomiska uppföljning för 

perioden januari - september 2019. Av rapporten framgår att det totala nämndresultatet 

för perioden är -14,4 miljoner kronor. Motsvarande period i fjol var avvikelsen -12,3 

miljoner kronor.  

Största underskottet visar IFO med 11,5 miljoner kronor. Det är till största del 

kostnader för placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för ekonomiskt 

bistånd. Hemtjänsten redovisar ett underskott mot budget med 1,5 miljoner kronor och 

Särskilt boende inkluderat sjuksköterskor ett underskott på 1,1 miljoner kronor.  

Intäkterna visar på ett överskott med 1,0 miljoner kronor och är sökta statsbidrag inom 

olika verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september 2019      

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapport per september 2019 överlämnas till kommunstyrelsen.      

 

_________ 
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§ 248 Dnr 2019-000581 041 

Verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde redovisar t.f. socialchef Susanne Hansson förslag till 

verksamhetsplan 2020. Inom sektor omsorg är bland annat följande insatser planerade 

för nästa år;  

Olika kampanjer kommer genomföras för att rekrytera egna familjehem för att minska 

kostnaderna för familjehemsplaceringar. Som en del av de besparingar och 

effektiviseringar för att nå en budget i balans ska sektor omsorgs verksamheter i den 

utsträckning det är möjligt bedrivas i kommunens egna lokaler. Genom samverkan 

mellan Individ- och familjeomsorgen (IFO), Arbetsmarknadsenheten (AME), sektor 

utbildning och Hälsocentralen ska vuxna stärkas så att de blir egenförsörjande och kan 

leva ett självständigt liv. Samverkan mellan IFO, skolan samt Hälsocentralen finns i 

form av HLT-team (hälsa, lärande och trygghet) för att möta ärenden innan de blir så 

omfattande att kommunens egna resurser inte är tillräckliga.       

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2020, muntlig redovisning      

Sociala utskottets beslut 

Informationen är delgiven utskottet och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut.       

 

_________ 
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§ 249 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Det har inte inkommit några inbjudningar till kurser och konferenser inom sociala 

utskottets område. 

 

________    
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§ 250 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut enligt LSS, dnr 

2019-518-739 

 

Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödd 

familjeverksamhet, dnr 2019-565-750. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

meddelar att det i oktober ska påbörjas en granskning av om socialnämnder inom 

Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län kontrollerar att de 

verksamheter där de placerar barn har tillstånd. 

 

 

__________ 
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§§ 251-261 Dnr 47392  

Sekretessärende 1-11 

Förvaras i enskild pärm. 

 

________ 

      

      

      

 

 

 

 

 


