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Närvarande: 

 

Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 

  Ann-Kristin Strandman (c) 

Chatarina Gustafsson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-

Karin Lundberg (kd) 

Gerd Lindgren (s) 

Grethel Broman (s) 

 

 

Övriga:  Ulf Nygård, ekonom §§ 55, 60-62 

  Jonas Wallin, ekonomichef §§ 60-62 

Anna-Maria Nilsson, IFO-chef 

Susann Hansson, t.f. socialchef 

Anna Hallgren, sekreterare 

   

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Sida 

3(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 52 Dnr 65002 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................. 5 

§ 53 Dnr 67862 

Val av justerare och tid för justering ................................................................................. 6 

§ 54 Dnr 59920 
Anmälan av nya frågor ...................................................................................................... 7 

§ 55 Dnr 92197 

Information från IFO-chef ................................................................................................. 8 

§ 56 Dnr 46998 

Information från socialchefen ........................................................................................... 9 

§ 57 Dnr 92770 
Information från sociala utskottets ordförande ............................................................... 10 

§ 58 Dnr 2020-000107 750 
Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg ............. 11 

§ 59 Dnr 2020-000235 003 
Program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 ............................ 12 

§ 60 Dnr 2020-000209 042 
Tertialrapport 1, 2020 ...................................................................................................... 13 

§ 61 Dnr 2020-000207 040 
Taxor och avgifter 2021 .................................................................................................. 14 

§ 62 Dnr 2020-000208 041 
Budget 2021, plan 2022 - 2023 ....................................................................................... 15 

§ 63 Dnr 2019-000655 042 
Information - resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans inom sektor 

omsorg ............................................................................................................................. 16 

§ 64 Dnr 2020-000011 739 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 .................................................... 17 

§ 65 Dnr 2020-000010 739 
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 .................................................... 18 

§ 66 Dnr 2020-000277 701 
Nya direktiv kring gemensam finansiering för stöd till kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter ........................................................................................... 19 

§ 67 Dnr 71212 
Kurser och Konferenser .................................................................................................. 20 

§ 68 Dnr 67774 
Meddelanden ................................................................................................................... 21 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Sida 

4(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Sida 

5(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån följande ändring; 

 

§ 61 Taxor och avgifter 2021 utgår från dagens sammanträde då inga förändringar 

förutom indexuppräkning kommer ske av taxor och avgifter inom sektor omsorgs 

verksamheter för 2021. 

 

__________ 
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§ 53 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 fredagen  

den 29 maj kl. 08:30 på Oasen. 

 

________ 
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§ 54 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 55 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Anna-Maria Nilsson, informerar sociala utskottet kring läget på individ- och 

familjeomsorgen (IFO). Under April månad var det en ökning av orosanmälningar 

gällande barn. Det inleddes 16 utredningar under april månad. Gällande 

försörjningsstöd har de beviljat försörjningsstöd för två månader (maj-juni) i ett beslut 

utifrån situationen med covid -19, IFO-chef ville inte riskera personalbrist bland 

handläggarna.  

Anna-Maria informerar om den funktionssamverkan mellan IFO, AME, Integration och 

skolan som initierats av kommunchef för att kunna göra något åt de ökade kostnaderna 

inom försörjningsstöd. IFO har gjort en kartläggning för att se de behov som IFO ser 

hos de som uppbär försörjningsstöd. De ser ett stort behov av sysselsättning. Det krävs 

en förstärkning på ekonomiskt bistånd för att kunna arbeta mer kvalitativt och 

förebyggande.   

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 56 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad socialchef, Susann Hansson, informerar sociala utskottet om särskild 

avdelning för covid-19 smittade som upprättats. Susann kommer gå ut med en e-tjänst 

så att all vårdpersonal får anmäla sitt intresse genom den. Lokalerna är väldigt bra 

anpassade om de skulle bli aktuellt att använda dem. En organisation har upprättats för 

hantering av avdelningen.  

Susann Hansson informerar om att det nu sker utbildning i hur man tar på och av sig 

skyddsutrustning till samtliga vårdanställda under 24 tillfällen. 

Susann Hansson tar upp frågan till utskottet kring dubbla hyror för brukare som fått 

plats på särskilda boenden som nu aktualiserats.  

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 57 Dnr 92770  

Information från sociala utskottets ordförande 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottets ordförande, Kerstin Sjöström (c), informerar resterande utskott kring 

socialnämndsordförandes nätverk inom Västerbotten som träffades i slutet av april.  

Det som behandlas under nätverksträffen var bland annat att Region Västerbotten ser 

över organiseringen gällande FOU Välfärd och Social välfärd och hälsa, att det finns 

medel att ansöka om gällande psykisk ohälsa, det informerades om betänkandet God 

och nära vård samt att översynen av socialtjänstlagen förlängs till augusti 2020.   

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 58 Dnr 2020-000107 750 

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.  

Beslutsunderlag 

Slumpmässigt ärende – barn 

Slumpmässigt ärende - försörjningsstöd  

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts där det framkommer brister i barnavårdsutredning där 

åtgärder redan vidtagits av individ och familjeomsorgen.   

 

________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Sida 

12(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2020-000235 003 

Program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 3 § kommunallagen (KL) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta 

ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver 

verksamhet på uppdrag av kommunen.  

Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och 

öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Programmet ska stärka den 

kommunala beställarrollen och vara underlag för utvecklingsarbete. 

Enligt förslag till program för uppföljning av privata utförare ska kommunstyrelsen i 

Nordmalings kommun årligen ta fram en särskild plan för uppföljning av privata 

utförare för de verksamheter som kommunen ansvarar. Uppföljningsplanen ska vävas in 

i den årliga internkontrollplanen som beslutas av kommunstyrelsen. Det ska i den 

framgå vilka fokusområden uppföljningsarbetet kommer ha under året samt en 

detaljplan där det framgår specifikt vilken enhet som kommer följas upp, vilken tid och 

på vilket sätt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2020-05-18 

Förslag – program för uppföljning av privata utförare för perioden 2020-2022 

Sociala utskottets beslut 

Kommunfullmäktige godkänner program för uppföljning av privata utförare för 

perioden 2020-2023. 

 

________ 

 

 



 

Sociala utskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Sida 

13(21) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2020-000209 042 

Tertialrapport 1, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för april visar på ett negativt utfall mot budget på 5,8 miljoner kronor. Intäkterna 

har ett positivt utfall mot budget på 0,1 miljoner kronor och det är bidrag samt taxor och 

avgifter som står för överskottet. Kostnader för lämnade bidrag och köp av 

huvudverksamhet har ett negativt utfall mot budget på 4,3 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna visar på ett underskott med 0,8 miljoner kronor mot budget. Det är 

sjuk- och semesterlönen som redovisar på största avvikelserna. Övriga kostnader visar 

ett underskott på 1 miljon kronor jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och IFO för. För äldreomsorgen är det 

främst inhyrda sjuksköterskor och LOV:en som förklarar underskottet. När det gäller 

IFO så är det köp av huvudverksamhet för barn och unga samt försörjningsstödet som 

har de största avvikelserna mot budget.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2020. 

 

________ 
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§ 61 Dnr 2020-000207 040 

Taxor och avgifter 2021 

 

Punkten taxor och avgifter 2021 utgår från dagens sammanträde, se § 52.  

 

_________ 
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§ 62 Dnr 2020-000208 041 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin presenterar förslag till budget från verksamheterna. 

Majoritetens politiska direktiv gällande budget kommer att presenteras 

kommunstyrelsen i ett budgetdokument för 2020, plan 2021- 2022 den 8 juni. Övriga 

politiska direktiv kommer att läggas som bilagor till budgetdokumentet.     

Beslutsunderlag 

Presentation - budget      

Sociala utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 

sammanträde den 22 juni.  

 

_______ 
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§ 63 Dnr 2019-000655 042 

Information - resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans 

inom sektor omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar tillförordnad socialchef, Susann Hansson, 

sociala utskottet om de resultatstärkande åtgärder som genomförts eller utreds för att 

eventuellt genomföras för att nå en budget i balans inom sektor omsorg.   

      

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 64 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommunkommun 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 - 200331 

Sociala utskottets beslut 

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

kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS. 

 

_________ 
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§ 65 Dnr 2020-000010 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020 

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 – 200331 

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL (IFO) - 190902 

Sociala utskottets beslut 

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

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

 

_________ 
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§ 66 Dnr 2020-000277 701 

Nya direktiv kring gemensam finansiering för stöd till 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns kommunstyrelse avslog 2019 Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) erbjudande om gemensam finansiering för stöd till kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter. 

SKR har nu skickat ut ytterligare en rekommendation gällande gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Rekommendationen har skickats till de nio kommuner i Sverige som inte gått med i 

finansieringen.  

I och med att kommunstyrelsen avslog finansieringen 2019 hade Nordmalings kommun 

dock möjlighet att mot en separat avgift kunnat ta del av kvalitetsregister och 

brukarundersökningar. Från och 2021 kommer det inte att vara möjligt mot en separat 

avgift ta del av kvalitetsregister. Det är dock möjligt att delta i brukarundersökningarna 

till en avgift om 0,40 kr /kommuninvånare och år 2 840 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-22 

Meddelande – Till de kommuner som avslagit SKR:s rekommendation om gemensam 

finansiering för stöd till kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Sociala utskottets beslut 

Anta rekommendationen med 13 800 kronor per år. 

 

________ 
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§ 67 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till digital remisskonferens den 2 juni 

gällande betänkandet God och nära vård, mellan klockan 09-15.  

 

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottets ledamöter uppmanas att delta vid den digitala konferensen om 

möjlighet finns.  

 

________ 
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§ 68 Dnr 67774  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Undertecknad avsiktsförklaring med länets kommuner gällande skyddsutrustning, dnr 

2020-254-100 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar att det genomförs en riktad 

tillsynsinsats på boenden för äldre, LSS-boenden samt hemtjänst med anledning av den 

pågående smittspridningen av Covid-19. IVO har som ett led av denna tillsynsinsats 

genomfört en intervju med en av enhetscheferna inom sektor omsorg och utifrån den 

valt att inte genomföra några ytterligare granskningar av Nordmalings kommuns 

verksamheter, dokid 92861. 

Inkommande beslut gällande insatser vid tillfälliga vistelser utifrån smittspridningen av 

Covid-19 i följande kommuner; Flens kommun, Bergs kommun, Höörs kommun, Kalix 

kommun, Sollefteå kommun, Mölndals kommun, Ånge kommun, Laholms kommun, 

Nora kommun, Tierps kommun, Motala kommun, Trollhättans kommun, Mora 

kommun, Norbergs kommun, Skellefteå kommun, Herrljunga kommun, Simrishamns 

kommun, Hallstahammars kommun, Oxelösunds kommun, Värmdös kommun, 

Trelleborgs kommun, Södertäljes kommun, Arvidsjaurs kommun, Arboga kommun, 

Tingsryds kommun, Färgelanda kommun, Vingåkers kommun, Botkyrka kommun, 

Sigtuna kommun, Hudiksvalls kommun, Vansbro kommun, Örnsköldsviks kommun, 

Ale kommun samt Vaggeryds kommun. 

Inkommande remiss från Svenska institutet för standarder (SIS) gällande kvalitet i 

särskilt boende och hemtjänst där svarsdatumet är 2020-06-19, dokid 92388 

 

________ 

      

      

 

 


