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§ 15 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 16 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 17 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 fredag den 5 
mars kl. 09:00. 

 

_______ 
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§ 18 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad IFO-chef, Johan Hellberg, informerar sociala utskottet om 
överenskommelse för kontraktsvård som eventuellt ska tecknas med kriminalvården. 
Frågan kan komma att lyftas som förslag till beslut framöver i sociala utskottet. 
Överenskommelsen rör kontraktsvård för att personer som begår brott som också har en 
missbruksproblematik ska kunna dömas till annan påföljd som handlar om 
kontraktsvård där personen får behandling på ett behandlingshem med en vårdplan. 
Fördelen med ett sådant avtal är att kriminalvården är betalningsansvarig för 2/3 och 
resterande tid på behandlingshemmet och eventuell eftervård står kommunen för. 
Kriminalvården önskar teckna överenskommelse med samtliga kommuner gällande 
detta. Saknas en överenskommelse kan kontraktsvård vara svårt att få till som påföljd 
eftersom det krävs utredning av socialtjänsten som är tidskrävande.     

Johan Hellberg informerar också sociala utskottet om statistik för individ- och 
familjeomsorgen för 2020. Gällande statistik för vuxenärenden får sociala utskottet 
information om antalet personer, antalet beslut, antal inredda utredningar och antal 
ärenden för vuxna under föregående år. Johan går också igenom de olika insatser som 
beslutats om. 

Gällande barnärenden för 2020 så går Johan Hellberg bland annat igenom antalet 
aktualiseringar (snitt 42 ärenden per månad), antal inledda utredningar, antalet 
utredningar som tar längre tid än den lagstadgade tiden samt antal barn placerade i 
familjehem.    

Johan Hellberg fortsätter som tillförordnad IFO-chef till den 10 maj.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 19 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vaccineringen mot covid-19 
på särskilda boenden inom Nordmalings kommuns äldreomsorg. Vecka 8 fick samtliga 
boenden och personal den andra dosen.  

Andreas Witt informerar sociala utskottet om Yrkesresan som Nordmalings kommun 
anmält deltagande i. Yrkesresan riktar sig till socialtjänstens medarbetare och startade 
som projekt i Göteborgsregionen för att tillsammans skapa ett enhetligt arbetssätt i 
handläggningen inom individ- och familjeomsorgen. Nu har Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) bjudit in samtliga Sveriges kommuner att delta i Yrkesresan. Syftet är 
kunskapsinhämtning och kunskapsöverföring.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 20 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 för att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut. 

Beslutsunderlag 

Slumpmässigt ärende barn- och unga 
Slumpmässigt ärende försörjningsstöd 
Slumpmässigt ärende vuxen 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några anmärkningar.  

 

_______ 
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§ 21 Dnr 2021-000086 042 

Månadsrapport per februari 2021 

 

Månadsrapport per februari månad redovisas vanligtvis i sociala utskottet men på grund 
av att resultatet inte är färdigt vid mötestillfället den 2 mars så genomförs redovisningen 
endast i kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 22 Dnr 2021-000087 042 

Årsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nygård, ekonom, informerar muntligen om årsredovisningen för 2020. Utfall för 
året visar på ett negativt utfall mot budget på 9,7 miljoner kronor. Intäkterna har ett 
positivt utfall mot budget på 2,2 miljoner. Här kan överskottet hänvisas till ersättningar 
från staten avseende Covid-19 samt sökta statsbidrag inom olika verksamheter. 
Kostnader för lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet har ett negativt utfall mot 
budget på 10,3 miljoner kronor.  

Personalkostnader visar ett överskott jämfört med budget på 4,2 miljoner kronor. 
Övriga verksamhetskostnader redovisar ett underskott på 5,6 miljoner kronor. 

Största negativa avvikelsen står IFO för och är på 9,7 miljoner kronor, det är till största 
del kostnader för placeringar barn och unga samt kostnader för ekonomiskt bistånd . 
Särskilt boende inkluderat sjuksköterskor har ett överskott mot budget på 1,4 miljoner 
kronor detta fastän kostnaden för hyrsköterskor redovisar ett underskott på 2,0 miljoner 
kronor. 

Den skriftliga rapporten med kommunens sammantagna utfall kommer att finnas 
tillgänglig för kommunstyrelsen 2021-03-22. 

 

Sociala utskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

 

_______ 
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§ 23 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
perspektiv, utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden 
kommer sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 

Socialchef Andreas informerar sociala utskottet om sektor omsorgs måluppfyllelse. 
Gällande de fyra målområdena; medborgarnytta, ekonomi i balans, effektiv verksamhet 
och utveckling samt attraktiv arbetsgivare identifierar sektorchef utvecklingsområden. 
De utvecklingsområden som lyfts under dagens information är; behovet av lokala 
brukarundersökningar som sker regelbundet och där resultatet tas tillvara på, 
nettokostnadsperspektiv samt resonemang om vad politiken vill inom sektorn, 
främjande av samarbeten med andra sektorer samt utvecklandet av ledarskap bland 
chefer.  

Sociala utskottet och socialchef för under sammanträdet en diskussion kring hur en 
dialog kring måluppfyllelsen för sektorn ska kunna se ut framöver och vilka 
förbättringsområden som bör prioriteras. Tanken är att utskottet väljer ut ett målområde 
att fördjupa sig i som sektorchef får i uppdrag att undersöka och återrapportera till nästa 
sammanträde.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 24 Dnr 2020-000292 739 

Utredning - översyn chefsorganisation och enheter inom hemtjänst och 
särskilt boende 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av chefsorganisationen och enheter inom hemtjänst och särskilt boende har 
genomförts. Med utgångspunkt från den genomlysning som Public Partner gjorde i maj 
2019 har sektorn dragit slutsatser och lämnar förslag till förändring. Förslaget innebär 
neddragning av en enhetschefstjänst men för att möta de strukturella problemen i 
ledningen och styrningen har en verksamhetschefstjänst för särskilt boende, hemtjänst 
och LSS tillkommit. Ledningsstrukturen förändras också så att en enhetlig 
sektorledning bestående av färre chefer skapas och övriga ledningsgrupper i sektorn tas 
bort. Planeringen av verksamheten förändras med annan kompetens på 
bemanningsenheten som i förslaget tillfaller sektorn. Där kommer rekrytering av 
omsorgsmedarbetare och schemasimuleringar att ingå. Syftet med förändringarna är att 
kunna skapa en bättre ledningsstrukturstruktur, minska välfärdsproduktionskostnaderna 
genom stordriftsfördelar men också att producera hälsosamma scheman för 
medarbetarna som i slutändan gynnar omsorgstagarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Organisationsschema 
Arbetsmiljöverkets information om första linjens chefer 
Socialstyrelsens utredning kring antal medarbetare per chef 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget efter det att erforderliga fackliga 
förhandlingar är avslutade och att kommunstyrelsen ger uppdraget till sektorn att 
genomföra förändringarna. 

 

________ 
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§ 25 Dnr 2021-000082 739 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 
varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska 
de framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. 

Vårdgivaren, kommunstyrelsen genom sociala utskottets verksamhetsområde, ansvarar 
för god och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska på utskottets uppdrag och i enlighet med 
gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Kvalitetsrapport 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

 

_______ 
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§ 26 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 kvartal 4 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2020-12-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

 

______ 
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§ 27 Dnr 2020-000011 739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020 

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 2020-12-31 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2020-12-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS. 

 

_______ 
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§ 28 Dnr 2021-000073 731 

Timbelopp för assistansersättning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för timbelopp för 
assistansersättningen inom personligassistans. Det nya ersättningsbeloppet per timme är 
315 kronor och gäller från och med 2021-01-01. Nordmalings kommun har inte 
personligassistans i egen regi utan har historiskt betalat ut ersättning till utförare enligt 
den prislista regeringen bestämt. 

Beslutsunderlag 

Information om nytt ersättningsbelopp per timme för 2021 
Tjänsteskrivelse 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta regeringens fastställda ersättning per timme inom 
personligassistans för år 2021. 

 

_______ 
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§ 29 Dnr 2021-000091 098 

Förlängning av idéburet partnerskap med Brottsofferjouren 
Umeåregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare avtal med Brottsofferjouren löpte ut vid årsskifte 2020/2021. 

Brottsofferjouren Umeåregionen ingår i den rikstäckande Brottsofferjouren Sverige. 
Brottsofferjouren (BOJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som 
ställer upp för brottsdrabbade. 

Brottsofferjourens uppdrag är att genom ideella krafter tillsammans med styrelsen 
bedriva stödverksamhet för brottsoffer, målsägande och vittnen inom kommunerna 
Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. 

Syftet med verksamheten är att ge stöd till brottsdrabbad i direkt anslutning till brottet 
och/eller genom rättsprocessens olika faser. Detta görs genom att stödpersoner eller 
anställda hjälper den drabbade med stödsamtal, kontakter med polis, myndigheter, 
försäkringsbolag etc. 

I verksamheten ingår också vittnesstöd. Ersättningen från kommunen är baserat på 3 
kronor per invånare. Beloppet för år 2021, 21 312 kronor, bygger på 7104 invånare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-25 
Faktura - Brottsofferjouren 

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet föreslås ge uppdrag till sektorn att förlänga avtalet och betala 21 312 
kr till Brottsofferjouren för år 2021. 

 

_______ 
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§ 30 Dnr 2021-000078 042 

Barnbokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag,  
barnkonventionen är ett verktyg för att skapa ett samhälle som i alla sina delar utgår 
från ett tydligt barnperspektiv. Genom barnkonventionen stärks barnets roll, såväl i 
familjen som i samhället.  

Nytt för år 2020 är att Nordmalings kommun tar fram ett barnbokslut som är en 
sammanställning av verksamheternas olika mål, insatser och resultat under det gångna 
året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa hur beslut och insatser har haft effekt för 
barn och unga i Nordmalings kommun.  

Syftet med barnbokslut är att ge en samlad bild av verksamhetsåret och ge en bild av 
hur livssituationen är för barn och unga och hur beslutsfattande påverkat barn och unga 
i kommunen. Barnbokslutet ska kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått det 
bättre eller sämre i våra verksamheter och vara ett samlat dokument om prioriteringar 
och insatser som gjorts och bör göras inom de olika verksamheterna framöver.   

Beslutsunderlag 

Barnbokslut 2020 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna barnbokslut 2020. 
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§ 31 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revideringar föreslås inom sektor omsorgs område (markerad med röd text i 
förslag på delegationsordning); 

Punkt S 13.5  förslaget är att punkten delas upp i två punkter och där delegaten 
(biståndshandläggare) föreslås få delegation att överklaga och yrka om inhibition hos 
Förvaltningsrätten samt lämna yttranden till Förvaltningsrätten där ursprungsbeslutet är 
fattat av biståndshandläggaren. 

Punkt S 13.6  en ny punkt men som dras bort från punkten ovan, att sociala utskottet 
föreslås få delegation att överklaga och yrka om inhibition till Kammarrätt när 
Förvaltningsrätten ändrat nämndens beslut och avgivande av yttrande i LSS-ärenden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2021-02-22 
Delegationsordning  förslag på revideringar mars 2021 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

 

__________ 
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§ 32 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

 

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

 

________ 
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§ 33 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Följande meddelande redovisas sociala utskottet; 

 

Nordmalings kommun har anslutit sig till Yrkesresan som är ett 
kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare, dnr 2021-074-750. 
 

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
del 2 för 2020 avseende merkostnader till följd av covid-19, dnr 2020-587-047 
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