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Närvarande 
 
Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 
  Ann-Kristin Strandman (c) 
  Anna-Karin Lundberg (kd) 
  Gerd Lindgren (s), §§ 1-5 
  Grethel Broman (s) §§ 5-14 

Chatarina Gustafsson (m), tjänstgörande ersättare för 
Grethel Broman (s) §§ 1-5 samt tjänstgörande ersättare för 
Gerd Lindgren (s) §§ 5-14 
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  Andreas Witt, socialchef 
  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 1 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 2 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring; 

 

§ 5 Information från IFO-chef utgår från dagens föredragningslista. 

 

_______ 
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§ 3 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 

Anna-Karin Lundberg (kd) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker fredag 
den 22 januari kl. 09:15. 

 

_______ 
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§ 4 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

________ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-01-19
Sida

8(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
ANNA-KARIN LUNDBERG 

 
 

§ 5 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

 

Punkten utgår från dagens föredragningslista, se § 2. 

 

Sociala utskottet får skriftlig information om verksamhetsplan för ett generellt 
föräldrastöd i Nordmalings kommun. 

 

_______ 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-01-19
Sida

9(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
ANNA-KARIN LUNDBERG 

 
 

§ 6 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring sektor omsorgs yttrande till 
förslag på ny Folkhälsoplan i Nordmalings kommun för perioden 2021-2022 som varit 
ute för remiss. Andreas går igenom de delar som sektorn anser bör kompletteras i 
planen.  

Andreas Witt informerar om yttrande till IVO angående ett ej verkställt beslut enligt 
LSS gällande kontaktfamilj. Andreas informerar om de förändringar och åtgärder som 
skett utifrån detta.  

Utskottet informeras om genomlysningen som genomfördes av Public Partner av sektor 
omsorg. Andreas har utifrån det som framkommit i genomlysningen genomfört en 
utredning av chefsorganisationen inom sektor omsorg. Sociala utskottet får information 
om denna utredning och de förslag på förändringar inom sektor omsorg. Ärendet 
kommer hanteras i sociala utskottet och kommunstyrelsen under mars 2020.  

Det finns statlig ersättning att söka för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen. 
Andreas Witt informerar utskottet om att tanken är att Nordmalings kommun ska söka 
pengar för att digitalisera den medicinska delgivningen inom äldreomsorgen. Detta för 
att minska avvikelserna som sker gällande medicinering.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 7 Dnr 2021-000016 750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2021 

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- och unga 
Slumpmässigt ärende försörjningsstöd  

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar.  

 

________ 
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§ 8 Dnr 2020-000639 098 

Antagande av avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 
i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har 
tillsammans med andra viktiga aktörer utformat en gemensam avsiktsförklaring för det 
fortsatta arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens 
folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. 
Avsiktsförklaringen ska stärka aktörernas möjligheter att använda sina befogenheter 
och partnerskap för att tillsammans arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela 
befolkningen. Med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har 
avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som utvecklar Västerbottens 
folkhälsosamarbete och därigenom stärker folkhälsan i länet. 

Avsiktsförklaringen är ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl i politiska 
beslut som i praktisk verksamhet. Genom att underteckna dokumentet bekräftar 
respektive aktör sin avsikt att inom sina ansvarsområden och utifrån sina förutsättningar 
leva upp till dess avsikt.  

Avsiktsförklaringen kan också ge vägledning i aktörernas egna arbeten med 
handlingsplaner eller motsvarande när det gäller beskrivningar av hur arbetet kan 
genomföras.  

Avsiktsförklaringen är skapad utifrån dagens förutsättningar och kommer att behöva 
uppdateras och revideras i det gemensamma arbetet framöver.   

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 
i Västerbotten. 

 

_________ 
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§ 9 Dnr 2020-000620 706 

Riksnorm för 2021 gällande försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för försörjningsstödet. I 
riksnormen för 2021 har samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med 
riksnormen för 2020. Det nya beloppet gäller från 2021-01-01. 

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- 
och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Riksnormen tar 
även hänsyn till hur många som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om 
barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller 
sammanboende. 

Beslutsunderlag 

Information om riksnorm 2021 
Tjänsteskrivelse 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta regeringens förslag till riksnorm för år 2021 enligt 
bilaga. 

 

_______ 
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§ 10 Dnr 2020-000628 706 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 
2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2021. Se cirkulär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Cirkulär 20:53 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendation gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
SoL för år 2021. 

 

_______ 
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§ 11 Dnr 2020-000629 706 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 
LSS år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 2021. Se cirkulär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Cirkulär 20:54 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendation gällande ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS för år 2021. 

 

_______ 
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§ 12 Dnr 2020-000630 706 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. (enligt SoL, LVU och LSS) för 
år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar och villkor för 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2021. 
Se cirkulär.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Cirkulär 20:52 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendation gällande ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2021. 

 

_______ 
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§ 13 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit för sociala utskottets 
område. 

 

________ 
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§ 14 Dnr 67774  

Meddelanden 

Följande meddelanden delges sociala utskottet; 

Inkommande meddelande från SKR:s styrelse om överenskommelse mellan staten och 
SKR om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, dokid 96773 

 

Förvaltningsrätten i Umeå har ålagt Nordmalings kommun att betala en särskild avgift 
om 10 000 kronor till staten för ett ej verkställt beslut enligt LSS, dnr 2019-518-739 

 

Socialstyrelsen har beviljat Nordmalings kommuns ansökan del 1 om statsbidrag till 
följd av covid-19, dnr 2020-587-047 

 

En överenskommelse har tecknats med Umeå kommun gällande mottagande av 
ensamkommande barn under 2021, dokid 96086. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet gällande tillsyn 
av Omegas stödboende då IVO inte uppmärksammat några brister inom de områden 
som tillsynen omfattat, dnr 2021-042-700 

 

_______ 

 

 




