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§ 63 Dnr 93744  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 64 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 65 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 27 
augusti kl. 09:00. 

 

_______ 
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§ 66 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad IFO-chef, Johan Hellberg, informerar sociala utskottet kring statistik över 
aktualiserade barnärenden under sommaren. I juni aktualiserades 55 ärenden och i juli 
var det 19 aktualiseringar. Utskottet fick information kring avvikelser och vilka beslut 
som aktualiseringarna lett till, det vill säga om utredning ska inledas eller inte.  

Johan Hellberg informerar utskottet om individ- och familjeomsorgen till hösten ska 
arbeta mer med jämställhetsfrågor. Dagens statistik presenteras uppdelad efter kön.  

Gällande ekonomiskt bistånd för juni och juli presenterar Johan hur mycket som 
betalats ut och hur många hushåll som fått ekonomiskt bistånd beviljat.  

Beslutsunderlag 

Statistik barn och unga juni-juli 2021 
Statistik ekonomiskt bistånd juni-juli 2021 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 67 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vad som är på gång inom 
sektor omsorg.  

Andreas Witt inleder informationen med att informera nuläge för arbetet med 
omorganisationen inom sektor omsorg som kommunstyrelsen fastställde den 10 maj 
2021. Från och med denna vecka finns tre enhetschefer för särskilt boende. Rekrytering 
av verksamhetschef och bemanningscontroller pågår. Alla intervjuer kommer 
genomföras under denna vecka. 

Under sommaren inträffade en incident i en av kommunens lokaler som lett till att man 
nu ser över skyddet för personalen tillsammans med skyddsombud och fastighetsägare. 

Andreas Witt informerar om arbetet för POSOM-gruppen i och med branden på 
Bergsvägen tidigare i sommar. Andreas Witt ledde POSOM-gruppens arbete att 
tillsammans med Svenska kyrkan se till att de drabbade fick någonstans att bo.  

Hemtjänsten flyttar från lokalerna i Omega till Kompassen på strandholmen. 
Anledningen är att lokalen i Omega var dåligt anpassade.  

Nordmalings kommun har under de senaste åren köpt tjänst av Vännäs kommun 
gällande skuldrådgivning. Vännäs säger nu upp avtalet. Socialchef och IFO-chef 
kommer ordna skuldrådgivning med interna resurser.  

Utskottet informeras om den granskning som nu pågår där Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) granskar särskilda boenden efter pandemin i hela Sverige.  

Andreas Witt informerar sociala utskottet om de senaste besluten om statsbidrag som 
Nordmalings kommun blivit beviljade av Socialstyrelsen.  

Socialchefen informerar om nuläget med ny LOV-upphandling för hemtjänsten. 

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 68 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 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan några större anmärkningar. 

 

_______ 
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§ 69 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 Witt informerar sociala utskottet vid dagens sammanträde om 
måluppfyllelsen gällande målområdet för ekonomi. Andreas Witt beskriver hur 
händelseutveckling av nettokostnadsavvikelsen för särskilt boende sett ut under 2021. 
Andreas visar utskottet det uppdrag som respektive enhetschef för de särskilda 
boendena fått för att nå en budget i balans. Detta följs upp löpande av Andreas. 
Utskottet informeras också om kostnader för hyrsjuksköterskor för 2018, 2019, 2020 
och 2021. Kostnaderna har inte minskat med åren men arbete pågår för att minska 
kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag sociala utskottet 2021-05-25 § 54 
Verksamhetsplan 2021 
Muntlig redovisning av nettokostnadsavvikelse för särskilda boenden 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 70 Dnr 2021-000349 042 

Månadsrapport per juli 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-juli visar på ett negativt utfall mot budget på 6,0 miljoner 
kronor. Intäkterna har ett positivt utfall mot budget på 6,2 miljoner kronor och det är 
statsbidragen som står för differensen. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ett 
negativt utfall mot budget på 5,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna visar på ett 
underskott med 3,9 miljoner kronor mot budget. Här står löner för ej arbetad tid för 2,8 
miljoner kronor av underskottet. Sjuklönen under perioden uppgår till 2,0 miljoner 
kronor. Men här har sociala sektorn kompenserats med en ersättning på ca 1,1 miljoner 
kronor. Övriga kostnader visar ett mindre underskott jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna står äldreomsorgen och barn- och ungdomsvården för. 
När det gäller barn- och ungdomsvården så har det under våren skett ett par akuta 
omhändertaganden som ökat kostnaderna. För äldreomsorgen är det främst 
anpassningen till rätt personalvolym som påverkar utfallet.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för en samlad bild av resultatet per juli 2021. 

 

________ 
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§ 71 Dnr 100753  

Information om process för arbete med Vision 2031 och strategiska 
mål för sociala utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 kommer respektive utskott arbeta med att bryta ner Nordmalings 
kommuns Vision 2031 och strategiska mål med styrkort till utskottsmål och senare 
skede kommande verksamhetsplaner för respektive sektor. Socialchef Andreas Witt 
informerar utskottet om hur Vision 2031, strategiska mål, styrkort och 
verksamhetsplaner hör samman.  

Arbetet att bryta ner Vision 2031 och de strategiska målen för sektor omsorg kommer 
inledas i oktober men under dagens sammanträde inleds dialog mellan utskott och 
socialchef för att förbereda det arbete som sedan kommer i oktober. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 72 Dnr 2021-000226 700 

Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården (SOU 2021:19) 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har sänt ut på remiss delbetänkandet En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). Grunden i 
delbetänkandet avser att skapa lagerhållning för ett statligt lager men också att 
kommuner ska ha en månads lager för att kunna bedriva nödvändig hälso- och sjukvård 
i tider av kris. I remissvaret framgår de ställningstaganden och påpekanden som 
Nordmalings kommun gör. Ställningstagandena handlar främst om att säkra upp IT-
kommunikationer och utreda det ytterligare för tider av kris. Det handlar vidare om att 
ta hänsyn till lagerhållningstider avseende bäst före datum på skyddsmaterial och 
kopplingen till Arbetsmiljöverkets ställningstagande vid begäran om skyddsstopp på 
grund av utgånget bäst före datum av lagermaterial.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2021-08-13 
Svar på remiss 
Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 
(SOU 2021:19) 

Sociala utskottets beslut 

Godkänna svaret på remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). 

 

_______ 
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§ 73 Dnr 2021-000346 050 

Fastställa ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- 
och sjukvård i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 
15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, kommer ett nytt avtal som 
ersätter tidigare ramavtal om läkarmedverkan som ska fastställas. Samråd vård och 
omsorg beslutade under sammanträdet den 11 juni att rekommendera Region 
Västerbotten och de 15 kommunerna att besluta att fastställa ramavtal om 
läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i Västerbotten 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2021-08-03 
Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten 
Rekommendation till beslut om ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 
hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

 

______ 
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§ 74 Dnr 2021-000352 790 

Avregistrering av stödboendet Omega i offentliga register 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun tecknade 2020 en överenskommelse avseende övertagande av 
andelstal för ensamkommande barn med Umeå kommun. Umeå kommun tecknade 
överenskommelser med andra kommuner också, i syfte att samla ihop och skapa ett gott 
mottagande med gemensamma resurser från övriga kommuner. Antalet 
ensamkommande som Nordmalings kommun förväntade sig var för litet för att i egen 
regi kunna nå samma nivå som ett mera samlat mottagande i Umeå. Nu har samtliga 
ensamkommande lämnat stödboendet Omega i Nordmaling och verksamheten behövs 
inte längre. Verksamheten behöver av det skälet avslutas i offentliga register. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20210813 

Sociala utskottets beslut 

Socialchef får i uppdrag att avsluta stödboendet Omega i offentliga register. 

 

_______ 
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§ 75 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kerstin Sjöström (c) informerar om att den 10 september anordnas den 
digitala Suicidpreventiva dagen. Är utskottets ledamöter intresserade att delta kan man 
anmäla sig själv, då dagen är kostnadsfri. 

Anna-Karin Lundberg (kd) informerar om att Region Västerbotten den 9 september 
bjuder in till digital livslustdag. De av utskottets ledamöter som är intresserade får 
själva anmäla sig. 

 

_____ 
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§ 76 Dnr 67774  

Meddelanden 

 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Inspektionen för vård och omsorg har inlett tillsyn med fokus på medicinsk vård och 
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr 2021-331-730 

 

_______ 

 

 




