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§ 1 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 2 Dnr  

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 21 
januari kl. 09:00. 

 

________ 
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§ 3 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag men med följande tillägg efter det 
att kallelsen skickades ut;. 

Revidering av delegationsordning, § 20. 

_______ 
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§ 4 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen inför 2022. Det har genomförts många rekryteringar inom alla 
områden men Harry informerar om att alla snart är på plats och ska påbörja inskolning. 
BBIC-utbildningar (barnens behov i centrum) kommer ske för handläggarna inom 
barngruppen i samarbete med Vännäs socialtjänst. Inskolning med mentorer kommer 
också ske.  

Under året kommer det påbörjas ett projekt från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR), Yrkesresan som Nordmalings kommun anmält deltagande i. Tanken är att 
arbetsledare och chefer kommer ges utbildning till våren och till hösten kommer 
resterande medarbetare utbildas. Utbildningen kommer anpassas utifrån hur lång 
erfarenhet respektive medarbetare har. 

Sociala utskottet får information om att det nu är full bemanning inom försörjningsstöd 
vilket har lett till att de nu har börjat se över rutiner och arbetssätt för handläggningen.  

Sedan årsskiftet har Nordmalings kommuns budget- och skuldrådgivning igen då det 
tidigare var en tjänst som köptes av Vännäs kommun.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 5 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vad som är på gång inom 
sektor omsorg. Gällande covid-läget så är det ökad smittspridning och stor press på 
sjukvården just nu. Smitta inom verksamheterna gör stor påverkan men läget är under 
kontroll med bra samarbete med smittskydd.  

Andreas Witt informerar om att det är upphandlat ett nytt verksamhetsstöd för sektor 
omsorgs verksamheter. Tieto Sweden AB LifeCare är det nya systemet. Systemet 
kommer implementeras under året och det kommer behövas en projektledare för att 
implementera systemet i verksamheterna. Sociala utskottet informeras om att det finns 
en plan för införandet och att projektledaren bland annat kommer bekostas med 
statsbidrag. 

Inom sektorn sker arbete med digitalisering, Andreas Witt informerar om att det just nu 
håller på att införas intelligenta lås på demensavdelningen samt nyckelfria lås inom 
hemtjänsten. Samtliga digitaliseringar finansieras av pengar från kammarkollegiet. 

Andreas informerar utskottet om läget för det ekonomiska resultatet för 2021 för sektor 
omsorg men mer information kommer ges i mars till utskottet.  

En av cheferna inom hemtjänsten har inom ramen för äldreomsorgslyftet blivit antagen 
till en kompetenshöjande utbildning som kommer genomföras under året. 

Ny verksamhetschef för sektor omsorg Susanne Westerbring, presenterar sig för 
utskottet. Susanne är verksamhetschef för områdena; hemtjänst, särskilt boende, LSS, 
HSL och rehabgrupperna. Susanne informerar om sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper samt tidigare anställningar inom bland annat region Västernorrland. Susanne 
berättar om de utmaningar som hon ser och vilka utvecklingsområden som hon hittills 
identifierat.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 6 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

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 2022. 
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 utifrån verksamhetsplanen för 2022.  
Resultaten från brukarundersökningar har börjat komma in och socialchef Andreas Witt 
redovisar resultaten för daglig verksamhet LSS och gruppboenden LSS för sociala 
utskottet. Gällande daglig verksamhet LSS visar resultaten bland annat på att stor andel 
av brukarna anser att de kan påverka det som är viktigt inom daglig verksamhet, de 
flesta anser att de får den hjälp de behöver, den största andelen anser att det de gör på 
den dagliga verksamheten känns viktigt, brukarna känner att personalen bryr sig om 
dem, brukarna vet vem de ska prata med om de behöver prata med någon samt att 
samtliga brukare trivs på daglig verksamhet. 

Gällande resultaten för gruppboenden LSS så upplever alla brukare att de i sitt hem får 
bestämma över det som är viktigt, de flesta upplever att de får den hjälp de vill ha 
hemma, de flesta anser att personalen bryr sig om dem, de flesta känner sig trygga 
hemma, ingen är rädd för något hemma samt att de flesta trivs hemma. 

Andreas redovisar samtliga resultat kopplat mot snittet i riket och i de allra flesta 
frågorna ligger Nordmalings kommun bra till nationellt sätt. Andreas visar på resultatet 
i KOLADA och Nordmalings kommun har ökat resultaten från föregående mätning.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 
Statistik brukarundersökning daglig verksamhet LSS 
Statistik brukarundersökning gruppboenden LSS 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

________ 
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§ 7 Dnr 2022-000003750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 2022 

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. 

 

Sociala utskottets beslut 

Inga internkontrollärende redovisades under dagens sammanträde. Internkontroll sker 
under sammanträdet i mars istället. 

 

________ 

 



 

Sociala utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
Sida 

12(26) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 8 Dnr 2021-000542754 

Ny riktlinje för bistånd till boende 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på ny riktlinje för bistånd till boende har tagits fram i syfte att tydliggöra 
kriterierna för rätt till boende samt för att säkerställa att insatsen inte medför ökade 
kostnader för kommunen i form av obetalda hyror eller återställningskostnader efter 
flytt. I arbetet framkom behov av att kunna bevilja kommunal hyresgaranti i vissa 
ärenden, istället för andrahandskontrakt. 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunen för en 
bostadssökande person. Syftet med en kommunal hyresgaranti, som lämnas med stöd av 
2 kapitlet 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, är att hjälpa personer 
som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende, men som trots 
detta har svårt att få en hyreslägenhet med besittningsrätt. För att ha rätt till kommunal 
hyresgaranti måste den enskilde ha egna inkomster och tillräckligt god ekonomi för att 
klara boendekostnaderna. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för 
hyresvärden och kan därför bidra till att den bostadssökande får ett eget hyreskontrakt.  

De kommuner som lämnar en kommunal hyresgaranti enligt lagen får ett statligt bidrag 
från Boverket. Bidraget är på 5 000 kronor för varje gång kommunen lämnar en sådan 
garanti till en person eller ett hushåll.  

Med kommunal hyresgaranti underlättas möjligheterna för personer att få eget 
hyreskontrakt. Garantin skulle öka möjligheten för de personer som idag bor i 
andrahandskontrakt via IFO att komma vidare till egen bostad.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Bistånd till boende, bilaga 1. 
Boverkets författningssamling BFS 2018:14, bilaga 2. 
Information om andrahandskontrakt (Socialt övergångskontrakt), bilaga 3. 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinje för Bistånd till boende. 

Kommunstyrelsen lämnar individ och familjeomsorg befogenhet att lämna kommunal 
hyresgaranti till enskilda enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter § 6.  

Kommunstyrelsen beslutar att IFO-chef  ges delegation att besluta om hyresgaranti i 
enskilda fall.  

_______ 
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§ 9 Dnr 2021-000544754 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd och förmedlingsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Individ och familjeomsorgen i Nordmalings nu gällande riktlinjer för ekonomist bistånd 
är från 2017. Dessa riktlinjer har nu reviderats och omarbetats. Även området hyres- 
och bostadskostnader har setts över och det framkommer behov av riktning för skäliga 
och godtagbara hyresnivåer. Riktlinje för förmedlingsmedel har saknats och upprättats 
enligt förslag. 

Av 4 kapitlet 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen framgår det att försörjningsstöd kan 
lämnas för skäliga kostnader för bland annat boende. Enligt SOSFS 2013:1 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd framgår att ”Socialnämnden bör 
vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad utgå från den enskildes 
faktiska kostnad och behov av boende. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som 
är skälig boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har 
möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos 
allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten. Socialnämnden 
bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos den förälder 
där barnet enbart vistas under umgängestid”.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av hyror från Nordmalingshus och Nordek, bilaga 1. 
Försäkringskassans författningssamling avseende genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnader för år 2022, bilaga 2. 
Förslag – ny riktlinje för Ekonomiskt bistånd, bilaga 3. 
Förslag – ny riktlinje för Förmedlingsmedel, bilaga 4. 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinje för ekonomiskt bistånd. 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinje för förmedlingsmedel. 

Kommunstyrelsen godkänner skälig och godtagbara boendekostnad enligt förslag 
utifrån Försäkringskassans författningssamling. Genomsnittlig bostadskostnad Tariff; 
övriga kommuner (färre än 75 000 innevånare), minus 20%. 

______ 
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§ 10 Dnr 2021-000546731 

Timbelopp för assistansersättning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för timbelopp för 
assistansersättningen inom personligassistans. Nivån regleras genom 5 § i förordningen 
(1993:1091) om assistansersättning. Det nya ersättningsbeloppet per timme är 319 
kronor och 70 öre och gäller från och med 2022-01-01. 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 timma för 2022 genom förordningen om 
assistansersättning (1993:1091). 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar regeringens fastställda ersättning per timma inom 
personligassistans för år 2022. 

 

_______ 
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§ 11 Dnr 2021-000547706 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 
LSS år 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ersättningar för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 2022 genom cirkulär 
21:41. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 21:41 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation 
gällande ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS för år 
2022. 

 

________ 
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§ 12 Dnr 2021-000548706 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. (enligt SoL, LVU och LSS) för 
år 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ersättningar och villkor för 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2022 i 
cirkulär 21:40. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 21:40 
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation 
gällande ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för 2022. 

 

________ 
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§ 13 Dnr 2021-000549706 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 
2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen (SoL) för år 2022. Se 
cirkulär 21:39. 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 21:39 
Tjänsteskrivelse 20211228 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendation 
gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2022. 

 

_______ 
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§ 14 Dnr 2021-000550754 

Riksnorm för 2022 gällande försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår bestämmer regeringen nivån för försörjningsstödet. I 
riksnormen för 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört 
med riksnormen för 2021. Det nya beloppet gäller från 2022-01-01. 

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 riksnormen för försörjningsstöd 2022  
Tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar regeringens förslag till riksnorm 2022 enligt bilaga. 
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§ 15 Dnr 2022-000006706 

Ledsagarersättning 2022 med index 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättningen till ledsagare i Nordmalings kommun har inte förändrats på flertalet år. 
Utifrån att lönerörelsen pågår årligen behöver ersättningen till ledsagare regleras och 
följa den utvecklingen. Arbetet som ledsagare utför har inget formellt krav på 
utbildning eller erfarenhet. Därför har lönenivån som ersättningen baserat sig på varit i 
nivå med lägsta lön i kollektivavtalen för den som arbetar i vården som outbildat 
vårdbiträde.  

Förslaget är att årligen justera lönenivån för ledsagare i kommunen med det parterna på 
arbetsmarknaden kommer överens om gällande outbildade vårdbiträden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att justera lönenivån för ledsagare till att jämställas med 
lägsta lönenivå för outbildade vårdbiträden. 

 

_______ 
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§ 16 Dnr 2022-000031706 

Generalbeslut kring ersättningar och belopp vid årliga höjningar 
genom cirkulär eller statliga beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) fattar inför varje nytt år beslut 
om nästkommande års höjningar av ersättningar och belopp. Kommunstyrelsen beslutar 
varje år att anta dessa höjningar. Eftersom det är återkommande årliga beslut kan 
kommunstyrelsen välja att fatta ett generalbeslut att från och med år 2023 följa dessa 
höjningar utan ytterligare beslut.  

Följande ersättningar och belopp avses: 

-Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner inom SoL och LSS. 

-Timbelopp assistansersättningen. 

-Riksnorm för försörjningsstöd. 

-Ersättningar och villkor för familjehemsvård. 

Beloppen redovisas för varje nytt år som ett meddelande till första mötet för sociala 
utskottet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följa årliga höjningar av ersättningar och belopp gällande 
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS, timbelopp 
assistansersättning, riksnorm för försörjningsstöd samt ersättningar och villkor för 
familjehemsvård från och med år 2023 och framåt. 
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§ 17 Dnr 2021-000477750 

Strategiska anställningar 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsekvivalenterna som Samordningsförbundet Umeåregionen har tagit fram visar att 
Nordmalings kommun har utmaningar inom bland annat området för arbetslöshet och 
försörjningsstöd. När det gäller arbetslöshet har Nordmaling plats 200 och när det gäller 
ekonomiskt bistånd, plats 218 i riket. För att kunna minska arbetslösheten och 
ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd behöver medborgare komma i arbete. 
Underlaget för försörjningsstödsmottagares utbetalning under årets första nio månader 
visar att det skulle med enkla medel kunna gå att använda försörjningsstödet friare i 
kombination med arbetsmarknadspolitiska anställningar i kommunen. Listan med 
försörjningsstödsmottagare som bedöms kunna arbeta är framtagen. Med ett 
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och mellanskillnaden tagen från 
försörjningsstödet, som annars hade blivit utbetalt, kan arbetssökande 
försörjningsstödsmottagare arbeta och generera till skatteunderlaget.  

Det som har gjort att inte så många anställningar kommit till stånd tidigare beror på att 
den verksamhet, som den arbetsmarknadspolitiska anställningen var tänkt att komma 
till stånd på, saknar den egeninsats som behövdes för att fullt ut kompensera för 
kostnaderna trots stöd från Arbetsförmedlingen. Eftersom det saknas pengar i budget så 
avstår verksamheter generellt från att anställa på detta vis och det har också gjort det 
svårare för arbetsmarknadsenheten att uppfylla sitt uppdrag. Det som blir kvar är högt 
försörjningsstöd och en hög arbetslöshet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Underlag 2021-12-30 
Underlag utbetalningar januari-september försörjningsstöd 
Helårsekvivalenter 2020 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-29 § 209 
Protokollsutdrag Sociala utskottet 2021-11-09 § 101  
 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa strategiska anställningar i enlighet med förslaget. 

_______ 
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§ 18 Dnr 2020-000334739 

Svar på motion - Äldreombudskontakt 

Sammanfattning av ärendet 

En motion skriven av Monica Jonsson, Fria Demokraterna, handlar om att införa en 
äldreombudskontakt i kommunen.  

En äldreombudskontakt i kommunal verksamhet är lovvärt att kunna ha. Det ger en 
större servicenivå till äldre medborgare. I en omvärldsbevakning framgår att en 
äldreombudskontakt kan finnas både inom en kommunal verksamhet men också drivas 
med frivilligorganisationer eller i samverkan. 

När det gäller att rymma en ny tjänst som äldreombudskontakt inom den tilldelade 
budgetramen för sektorn så ser inte sektorn att det skulle vara möjligt. Ett stort arbete 
pågår att reformera och minska kostnader inom äldreomsorgen. Alla de statsbidrag som 
kommer till sektorn har redan en adress och av det skälet bedömer sektorn att en 
äldreombudskontakt inte kan anställas utan att sektorn blir kompenserad med ytterligare 
medelstilldelning.  

Däremot arbetar sektorn vidare med att utveckla den befintliga rollen för 
anhörigkonsulenten så att fler delar i motionens syfte kan rymmas i den tjänsten.  

Bedömningen från sektorn utifrån den ekonomiska aspekten blir därför att avstyrka 
motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-13 
Underlag 2021-12-29 
Motion - äldreombudskontakt 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då ekonomiska 
medel i verksamheten saknas. Intentionen med motionen tillvaratas genom att sektorn 
arbetar vidare med att utveckla anhörigkonsulentens roll så att fler delar i motionens 
syfte kan rymmas i den tjänsten.  

 

______ 

 



 

Sociala utskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
Sida 

23(26) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 19 Dnr 2021-000535143 

Svar på motion - Helgarbete för ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 

Det har lämnats en motion om helgarbete för ungdomar från Monica Jonsson (FD) där 
förslaget är att ungdomar från både högstadie- och gymnasieelever ska erbjudas 
helgarbete inom sektor omsorg. Motionen beskriver innehållet i detta arbete där 
ungdomar kan tex läsa dagstidningar, spela kort eller bara finnas till för de boende. 
Förhoppningen är att genom generationsöverskridande möten få fler ungdomar att i 
framtiden välja att arbeta tillsammans med äldre människor på äldreboende. Motionens 
förslag är att utreda möjligheten för helgarbete för ungdomar snarast möjligt. 

Kommunstyrelsen fattade beslut § 207 dnr 2017-463-146 om att till sektor omsorg ge 
ett uppdrag att från och med hösten 2018 erbjuda platser till ungdomar för helgarbete. 

Sektor bedömning är att motionen är besvarad då det redan finns ett beslut fattat av 
kommunstyrelsen i frågan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-29 
Kommunstyrelsens beslut § 207 dnr 2017-463-146 
Motion - helgarbete för ungdom 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, med hänvisning till 
kommunstyrelsens beslut § 207 dnr 2017-463-146, att motionen är besvarad. 

 

________ 
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§ 20 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som revideras när 
behov uppstår. 

Förslag på revideringar inom sektor samhällsbyggnad föreslås där följande förslag 
läggs fram (med röd text); 

Punkt A 12.5 där följande tillägg föreslås; att allmänna utskottet förutom den tidigare 
delegationen nu även ska ges delegation att besluta om överlåtelse eller upplåtelse av 
mark till enskilda för villa eller egnahemsbebyggelse som tidigare låg i punkt A 12.6 
med samhällsbyggnadschef som delegat som nu föreslås ersättas av punkt A 12.5. 

Förslag på revideringar inom sektor omsorg föreslås där följande förslag läggs fram 
(med röd text); 

Punkt S 8.3 – en ny punkt där sociala utskottet föreslås få delegation att besluta att ett 
omedelbart omhändertagande enligt LVU ska upphöra. 

Punkt S 11.10 – en ny punkt där vissa ledamöter samt kommunstyrelsens ordförande 
föreslås ges delegation att besluta genom kompletterande beslutanderätt att ett 
omedelbart omhändertagande enligt LVU ska upphöra. 

Punkt S 11.11 – en ny punkt där vissa ledamöter samt kommunstyrelsens ordförande 
föreslås ges delegation att besluta genom kompletterande beslutanderätt att besluta att 
vård enligt LVU ska upphöra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Förslag – revidering av delegationsordning december 2021 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen. 
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§ 21 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Följande inbjudning till kurser och konferenser har inkommit sektor omsorgs område; 

Ordförande Kerstin Sjöström (c) påminner om inbjudan till Nordmalings 
brottsförebyggande råd (BRÅ) kl. 10:00 den 19 januari. Chatarina Gustafsson (m) och 
Gerd Lindgren (s) kommer delta från sociala utskottet. 
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§ 22 Dnr 67774 

Meddelanden 

 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Skrivelse från Nordmalings demensförening gällande äldreomsorgen i Nordmalings 
kommun, dokid 102607. 

 

Förvaltningsrätten i Umeå har ålagt att Nordmalings kommun ska betala en särskild 
avgift om 10 000 kronor till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ett ej verkställt 
beslut enligt socialtjänstlagen gällande kontaktfamilj, dnr 2020-520-700 

 

En begäran enligt 6 kap. 6a § AML har inkommit och besvarats gällande nya lokaler för 
bemanningsenheten, dnr 2021-510-026 

 

_______ 

 

 


