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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-14 
Sida 

1(15) 

  
 

Plats och tid 

 

IFO-sammanträdesrum tisdagen den 14 januari 2020 kl. 08:30-12:10 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Gerd Lindgren (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 16 januari 2020 kl. 07:30.  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

____________________________________ Paragrafer §§ 1-19 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

____________________________________ 

Kerstin Sjöström (c) 

 

   

Justerare 

____________________________________ 

Gerd Lindgren (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-01-14 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-01-16 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-02-07 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 

Klas-Göran Sahlén (c), tjänstgörande ersättare för Ann-

Kristin Strandman (c) 

  Anna-Karin Lundberg (kd) 

  Gerd Lindgren (s) 

  Grethel Broman (s) 

 

 

Övriga:  Ulf Nygård, ekonom § 5 

  Malin Johansson, enhetschef hemtjänst § 6 

  Barbro Nyhlén, enhetschef hemtjänst § 6 

Eva Alenius, socialsekreterare § 12 

  Johan Embréus, förste socialsekreterare § 13-14 

  Johanna Jonsson Lundberg, socialsekreterare § 15-19 

  Susann Hansson, t.f. socialchef 

  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 1 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 2 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 

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

16 januari kl. 07:30 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 3 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Grethel Broman (s) anmäler följande frågor;  

Nulägesrapport gällande nytt LOV-avtal, information om ekonomiska läget och sjuktal 

samt att skrivelser till socialchef från personal och chefer bör ges som information till 

sociala utskottet. 

T.f. socialchef besvarade samtliga frågor under punkten information från socialchef (se 

§ 5). 

 

__________  
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§ 4 Dnr 83533  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Johansson och Barbro Nyhlén, enhetschefer för Nordmalings kommuns 

hemtjänst, informerar sociala utskottet om nuläget inom hemtjänsten gällande bland 

annat arbetet med Agenda 2030, barnkonventionen, digitalisering i samhället samt 

heltid som norm.  

Gällande heltid som norm står hemtjänsten inför stora utmaningar med rekryteringar då 

få väljer att utbilda sig till undersköterskor. Heltid som norm är ett regeringsuppdrag 

som ska vara implementerat i maj 2021 där hemtjänsten är pilotprojekt för resten av 

Nordmalings kommuns verksamheter. Nordmalings kommun har en styrgrupp som har 

arbetat fram en bemanningshandbok som ska testas från och med februari 2020. Alla 

anställda inom hemtjänsten får en gång per år önska sysselsättningsgrad. Det är en 

förändringsprocess där personalen fått deltagit i olika workshops. Tanken är att 2021 

ska heltid som norm gälla hela Nordmalings kommun. Utskottet informeras om de 

styrkor och svagheter som enhetscheferna i ingången av pilotprojektet identifierat. Täta 

uppföljningar kommer genomföras under projektets gång.  

Malin Johansson och Barbro Nyhlén informerar också kring de beslutade 

besparingsåtgärderna inom hemtjänsten. Nu används digital utrustning för 

uppföljningsmöten, de arbetar vidare med MA schemaplanering efter 

verksamhetsbehov, optimal TES-planering (att planeringen flyter på mer effektivt), 

utkörning av matlådor ses över samt att uppföljning av beviljad tid sker systematiskt.  

2019 hade Nordmalings kommuns hemtjänst 100 % brukarnöjdhet.     

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.      

 

________ 
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§ 5 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchef Susanna Hansson informerar sociala utskottet om brytpunkt för 

hemtjänst (där antalet timmar och kostnader överstiger kostnaderna för en plats på 

särskilt boende) utifrån en skrivelse från hemtjänstens enhetschefer. Susann har pratat 

med Nordmalings biståndshandläggare samt biståndshandläggare i kranskommunerna 

hur man hanterar brytpunkten. Sociala utskottet efterfrågar en sammanställning av 

ärenden som närmar sig brytpunkten.  

Susann informerar om beläggningen på särskilda boenden som ett led i de besparingar 

som Kommunstyrelsen beslutat om.   

Sociala utskottet informeras om nuläget för arbetet med nytt LOV-avtal. Det har 

genomförts dialogmöten med Aleva där de vill förlänga svarstiden.  

Susann informerar om olika förslag till utskottet som framkommit via skrivelser från 

sektor omsorgs chefer.  

Ulf Nygård, ekonom, informerar sociala utskottet om årsrapport för 2019. Årsbokslutet 

är inte färdigställt men Ulf informerar om de resultat som man hittills tagit fram. Ulf 

informerar om förändring per verksamhet från 2018 för att belysa orsaker som ligger 

bakom det ekonomiska läget.   

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.      

 

________ 
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§ 6 Dnr 89539  

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 

omsorg 

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 att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut.       

      

Sociala utskottets beslut 

Punkten internkontroll hanteras vid sociala utskottets nästa sammanträde då aktuell 

tjänsteperson är på plats.      

 

_________ 
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§ 7 Dnr 2019-000592 732 

Fixartjänster för personer i ordinärt boende 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna för hemtjänsten i Nordmalings kommun har inkommit med en skrivelse 

där det efterfrågas att införa fixarservice i syfte att förebygga fallrisk och benbrott hos 

de äldre i kommunen. I skrivelsen föreslås att Fixarservice skulle kunna utföras av 

frivilliga inom väntjänsten i kommunen alternativt nysvenskar som behöver få en 

sysselsättning och integreras i samhället. Skriv ut     

Beslutsunderlag 

Skrivelse angående fixartjänst för personer i ordinärt boende      

Sociala utskottets beslut 

T.f. socialchef får i uppdrag att vidare utreda frågan.      

 

__________ 
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§ 8 Dnr 2019-000675 706 

Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SKR för 

2020 (cirkulärnr.19:45 och 19:46) 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar viss ersättning för 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Se cirkulären.  

Beslutsunderlag 

Cirkulär från SKR 

Tjänsteskrivelse -     

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation 

gällande arvode- och omkostnadsersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 

2020.      

 

________ 
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§ 9 Dnr 2020-000008 706 

Ersättning till familjehem enligt SKR för 2020 (cirkulärnr. 19:44) 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar viss ersättning för familjehem. 

Rekommendationerna gäller; familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och 

LSS, familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS, 

familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL samt ersättning till 

kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU. Se bifogat cirkulär.  

Beslutsunderlag 

Cirkulär från SKR 

Tjänsteskrivelse    

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation 

gällande arvode- och omkostnadsersättning till familjehem för 2020.      

 

__________ 
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§ 10 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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§ 11 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Undertecknad fullmakt att genomföra upphandling av undersökningstjänst för 

nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten, dokid  89644 

 

Uppdaterat avtal med E-hälsomyndigheten, dnr 2019-591-770 

 

Skrivelse till sociala utskottets ordförande angående beslut om umgängesbegränsning, 

dokid 89823 

 

Yttranden till IVO rörande socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentstödda 

familjehem, dnr 2019-565-750.  

 

________ 
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§ 12-19 Dnr 47392  

Sekretessärende 1-8 

Förvaras i enskild pärm. 

 

_________ 

      

      

      

 

 

 


