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§ 23 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 24 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 18 
mars kl. 09:00. 

 

________ 
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§ 25 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 26 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen. Just nu pågår översyn via Feelgood där ledarskap och arbetsmiljö 
inom enheten kartläggs. Översynen genomförs eftersom det under lång tid varit stor 
personalomsättning och många rehabiliteringsärenden inom IFO:s verksamhet. Det har 
gjorts pulsmätningar för att kunna skapa en samlad bild att utgå från i det fortsatta 
arbetet för att bygga upp en hållbar organisation. Detta är ett långsiktigt arbete som 
kommer ta tid. 

Sociala utskottet får information om att det just nu är stort tryck på barn och unga som 
kräver mycket av både medarbetare och arbetsledning. 

Harry Lönnebacke informerar utskottet om att de nya rutinerna och riktlinjerna som 
vuxensidan och försörjningsstöd har tagit fram och som kommunstyrelsen fastställt 
tillsammans med de nya arbetssätten som riktlinjerna medför gett positiva effekter. 

Fortsatt får utskottet information om att pågående arbete just nu är på gång där man ser 
över riktlinjer för biståndsbedömning och förenklad handläggning.  

Utskottet får också information om att tanken är att säkerställa att ett mer förebyggande 
arbete med ANDT-frågor kommer ske inom verksamheten.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 27 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 påverkar den ökade smittspridningen 
fortfarande sjukvården just nu. Restriktionerna i samhället har tagits bort men inom 
sektor omsorg fortsätter man följa smittskydds rekommendationer vilket inte innebär 
några stora förändringar för verksamheterna. På grund av stor sjukdomsfrånvaro har 
påverkan varit stor den senaste tiden inom sektorn.  

Vidare får utskottet information om de ekonomiska utmaningarna inom SÄBO och den 
övertalighet som identifierats. Samtidigt som det finns en övertalighet inom personalen 
ser sektorn stora utmaningar gällande att i framtiden rekrytera personal till 
verksamheterna. Detta har lett till att den personal som var övertalig nu placerats i en 
tillfällig resurspool för att täcka upp föräldraledigheter osv. Andreas Witt informerar 
om att han även sökt statsbidrag för att minska antalet timanställda. 

Utskottet får information om att Andreas Witt påbörjat en fördjupad analys varför 
Nordmalings kommun ligger så högt i nettokostnadsavvikelserna för äldreomsorg 
jämfört med andra jämförbara kommuner i landet. Andreas Witt presenterar den analys 
han har påbörjat som vidare kommer presenteras så att vi faktiskt vet var kostnaderna är 
höga. 

Sociala utskottet får information om att det just nu är utmaningar med handläggningen 
av bostadsanpassningsbidraget. Just nu är det 3 månaders handläggningstid. 
Rekrytering pågår men har dragit ut på tiden. En konsult är nu anlitad för att minska 
väntetiden. 

Antalet särskilda avgifter för ej verkställda beslut som Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) kan begära via Förvaltningsrätten har ökat den senaste tiden. Det är 
antalet ej verkställda ledsagarärenden och avlösningsärenden som ökat, bland annat på 
grund av pandemin. Verkställandet av ledsagar- och avlösarärende flyttas nu över från 
biståndshandläggare för LSS till bemanningsenheten. Målet är att undvika särskilda 
avgifter i framtiden med denna ändrade handläggning.   

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 28 Dnr 49212 

Information från verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Kammebo, bemanningscontroller, informerar sociala utskottet om införandet av 
digital medicindelgivning som nyligen skett inom sektor omsorg. Systemet heter Appva 
och inköpet har finansierats med statsbidrag. Utskottet får information hur man arbetar i 
systemet och hur systemet är uppbyggt. Den 7 december 2021 påbörjades arbetet med 
införandet av systemet och den 18 januari i år var systemet i full användning.  

I systemet visas alla insatser som finns (det läggs in vilken tid det ska utföras), systemet 
visar behov av påfyllning av mediciner (beställt och påfyllt) samt utlöpande 
delegeringar (personalen får en notis i sin telefon när det är 50 dagar kvar innan 
delegeringen måste förnyas). 

Marie Kammebo visar hur signeringslistorna samt läkemedelslistor med information 
och instruktioner till personal från sjuksköterskorna ser ut.  

Sociala utskottet får information om hur behörigheterna för de olika yrkesgrupperna 
(sjuksköterskor, enhetschefer, bemanningsenheten och vårdpersonal) ser ut i systemet. 
Hittills är verksamheterna nöjda med införandet då det underlättar 
medicindelgivningen. 

Sociala utskottets beslut 

Lägga information till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 29 Dnr 103670 

Information om nya mallar för tjänsteskrivelse, utredningar med 
tillhörande checklistor samt beslutsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet ges information om att nya mallar för tjänsteskrivelser och utredningar 
har utformats där utredningsmallen också innehåller checklistor för att säkerställa att 
barn-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiven beaktas under hela ärendets process. 
Ett beslutsstöd för politiken har också tagits fram. En tidsplan för införandet av de nya 
mallarna presenteras för utskottet.  

 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 30 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.  
Gällande utskottsmålet där kommunen ska verka underlättande gällande förflyttning till 
ett mer anpassat boende för de med ett biståndsbeslut har ett beslut från 
Nordmalingshus AB styrelse försvårat måluppfyllelsen gällande det målet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-03-15
Sida

13(27)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 31 Dnr 2022-000108042 

Koordinering av övergripande strategiska mål 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har antagit Vision 2031 Nordmaling är nära i 
kommunfullmäktige. Visionen klarlägger riktning och utveckling till en framtida 
idealbild för Nordmalings kommun. För att uppnå visionen har fem framgångsfaktorer 
utarbetats tillsammans med övergripande strategiska mål. 

Utredningen klarlägger koordineringen av de övergripande strategiska målen för 
perioden 2022-2026. Samordningen skapar underlag för att  processerna skall vara 
värdeskapande genom att prioritera effektivitet och kvalitet i visionsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Arbetsunderlag koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Film och presentationsmaterial 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att koordinering av övergripande mål 2022-2026 
sker enligt bilaga Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 och uppdrar 
till kommunchef att fortsätta implementeringsarbetet 

 

_______ 
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§ 32 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. 

Beslutsunderlag 

Internkontroll  vuxenärende 
Internkontroll - ekonomiskt bistånd 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts där inga större anmärkningar identifierats i de 
slumpmässigt utvalda ärendena.  

 

_______ 
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§ 33 Dnr 2022-000096042 

Månadsrapport per februari 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-februari 2022 visar på ett negativt utfall mot budget på 3,9 
miljoner kronor. Intäkterna har ett negativt utfall mot budget på -1,5 miljoner kronor 
och det är statsbidragen som står för differensen. Kostnader för köp av 
huvudverksamhet ligger i fas med budgeten för 2022 medan personalkostnaderna visar 
på ett underskott med -1,6 miljoner kronor mot budget. Här står löner för ej arbetad tid 
för 1,3 miljoner kronor av underskottet. Sjuklönen under perioden uppgår till 0,9 
miljoner kronor och semesterlönen för 0,4 miljoner kronor. Sociala sektorn har 
kompenserats med en ersättning på ca 400 000 kronor för ökade sjuklönekostnader 
hittills under 2022. I övrigt kan nämnas att tillfälligt inhyrd personal (sjuksköterskor 
och socialsekreterare) överstiger budget med 0,4 miljoner kronor.  

Det kommer positiva signaler från IFO där kostnaden halverats för det ekonomiska 
biståndet jämfört med ifjol och kostnaderna för placeringar indikerar på att kostnaderna 
kommer hamna ett par miljoner lägre än ifjol. Här är dock osäkerheten stor. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2022 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Månadsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

________ 
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§ 34 Dnr 2022-000095042 

Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-december 2021 visar på ett negativt utfall mot budget på 9,4 
miljoner kronor. Förklaringen till det ökade underskottet kan till största del förklaras av 
överskriden budget för äldreomsorgen främst via personalkostnaderna. Sedan har även 
placeringskostnaderna för barn och unga överskridit budget.  

Intäkterna har ett positivt utfall mot budget på 8,3 miljoner kronor och det är 
statsbidragen som står för differensen. Kostnader för köp av huvudverksamhet har ett 
negativt utfall mot budget på 9,3 miljoner kronor.  

Personalkostnaderna visar på ett underskott med 6,4 miljoner kronor mot budget. Lön 
för arbetad tid visar på ett överskott med 0,2 miljoner kronor. Löner för ej arbetad tid 
redovisar ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Sjuklönen under perioden uppgår till 
2,1 miljoner kronor. Här har sociala sektorn kompenserats med en ersättning på ca 1,9 
miljoner kronor. Övriga kostnader visar ett mindre underskott jämfört med budget.  

Största negativa avvikelserna inom verksamheterna står äldreomsorgen och barn- och 
ungdomsvården för.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 - sektor omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

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

 

_______ 
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§ 35 Dnr 2022-000077739 

Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsmätning Hälso- och Sjukvård 
2021 

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, socialchef 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Kvalitetsmätning Hälso- och sjukvård 2021 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen och 
kvalitetsmätningen för Hälso- och Sjukvård för 2021. 

 

________ 
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§ 36 Dnr 2022-000101750 

Utökning av tjänst inom barn och unga, IFO 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i Nordmaling har under flera år haft svårt att rekrytera och behålla 
medarbetare och chefer. Det är runt trettio personer som de tre senaste åren slutat. 
Under 2021 fram till mars 2022 har sex personer valt att avsluta sin anställning i 
verksamheten. Totalt har runt tio rehabiliteringsprocesser påbörjats och för närvarande 
pågår sex stycken. Inom biståndsenheten finns just nu tre konsulter kontrakterade.  

Under perioden 2021-01-01 fram till 2022-03-01 har drygt tio nya medarbetare 
anställts. Under februari månad påbörjades en genomlysning för hela IFO med 
anledning av att medarbetarna samt IFO chef påkallat behov av stöd på grund av hög 
arbetsbelastning. Verksamheten har påverkats mycket negativt av personalomsättningen 
och arbetsmiljön har lidit svårt av det. För att möta dessa psykosociala 
arbetsmiljöutmaningar lägger sektorn fram förslag som innehåller förändring av antal 
medarbetare och arbetets inriktning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, IFO-chef och socialchef 
Individ- och familjeomsorgen, den sociala barn- och ungdomsvården i Nordmalings 
kommun  i siffror 
Statistik försörjningsstöd och etableringsstöd 2018-2022 
Utdrag ur öppna jämförelser 
Arbetstyngdsmätning Nordmalingsanpassad 2022 
Information om kartläggning IFO Feelgood 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka Individ och familjeomsorgen med en 
socialsekreterare inom barn och unga samt bibehålla tjänsten biträdande IFO-chef. 

 

_______ 
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§ 37 Dnr 2022-000103730 

Namnändring av verksamhet inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån omorganisationen inom sektor omsorg som beslutades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-05-10 och med utgångspunkt från den genomlysning som Public 
Partner gjorde i maj 2019, har sektorn skapat en organisatorisk enhet vad gäller särskilt 
boende (SÄBO) för Tallbacken och Strandholmen.  

För att skapa en enhetlig benämning på enheten har medarbetarna fått lämna förslag på 
vad den nya enheten ska få för nytt namn. Ett flertal namnförslag, 23 stycken, lämnades 
in. Därefter sorterades de tio mest föreslagna namnen fram och publicerades på 
kommunens hemsida. Det innebar att allmänheten också kunde vara med och rösta fram 
det namn som man ansåg vara bäst. 158 personer röstade och det förslag som fick flest 
röster var Strandbacken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Redovisning av allmänhetens val av namnförslag 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att det nya namnet på de två huskropparna 
Strandholmen och Tallbacken blir Strandbacken från och med 2022-05-01. 

 

_______ 
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§ 38 Dnr 2021-000010739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har organiserats med utskott under kommunstyrelsen varför  
kommunstyrelsen är att likställa med socialnämnd.  

Enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen gäller följande beträffande ej verkställda beslut: 

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
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. 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 SoL 2021-12-31, kvartal 4 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt SoL 2021-12-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 16 kap. 6 f-h § SoL. 

 

_______ 
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§ 39 Dnr 2021-000011739 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021 

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: 

Sociala utskottet ska enligt 28 h § LSS till fullmäktige lämna en statistikrapport över 
hur många av utskottets gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Utskottet ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutet från dagen för respektive 
beslut. 

Utskottet ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
utskottets gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Utskottet 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 2021-12-31, kvartal 4 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS 2021-12-31 överlämnas till 
kommunstyrelsen enligt 28 h § LSS. 
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§ 40 Dnr 2022-000099012 

Internkontrollrapport för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

processer, riskbeskrivningar för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska 
realiseras (kontroll och mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av 
processerna.  

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 
kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 
kommentarer kring respektive identifierad risk. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Internkontrollrapport 2021 

Sociala utskottets beslut 

Internkontrollrapport för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
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§ 41 Dnr 2021-000475012 

Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde diskuterar sociala utskottet tillsammans med socialchef 
genom de olika risker som man identifierar för sektorn för året som senare ska läggas in 
i förslag på internkontrollplan för 2022.  

Socialchef Andreas Witt ger förslag på risker som kan läggas in i årets 
internkontrollplan. Förslagen är följande; brist på plats i SÄBO. Detta är en identifierad 
risk som ligger kvar i planen ett år till för att kunna göra vidare analyser av ej 
verkställda beslut. Det andra förslaget är brister inom omsorg Lex Sarah-anmälningar. 
Eftersom det knappt inkommit några anmälningar om missförhållande eller risk för 
missförhållanden från verksamheterna har socialchef förslag att det ska upprättas 
tydliga rutiner kring Lex Sarah-anmälningar. Det sista förslaget på riskområde är 
hyresskulder för sociala övergångskontrakt (andrahandskontrakt) inom individ- och 
familjeomsorg (IFO). Det behövs tydliga rutiner för att minska riskerna för 
hyresskulder.  

Sociala utskottets förslag till beslut 

Förslag på internkontrollplanspunkter för sektor omsorg överlämnas till 
kommunstyrelsen för fastställande. 

 

________ 
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§ 42 Dnr 2022-000102098 

Förlängning av idéburet partnerskap med Brottsofferjouren 
Umeåregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

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 brottsdrabbade 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 2022, 21 309 kronor, bygger på 7103 invånare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Faktura - Brottsofferjouren 

Sociala utskottets beslut 

Sociala utskottet ger i uppdrag till sektorn att förlänga avtalet och betala 21 309 kr till 
Brottsofferjouren för år 2022. 

 

_______ 
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§ 43 Dnr 2022-000067042 

Barnbokslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns barnbokslut 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.  

Barnbokslutet är ett viktigt verktyg för att synliggöra barn och ungas livssituation i 
kommunen, utifrån rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen. Den uppföljning och beskrivning av verksamhetsåret är för 
sektorerna omsorg, barn och utbildning och samhällsbyggnad. Det ger en inblick i 
kommunens verksamhet som berör barn.  

Det är den andra gången som kommunen tagit fram ett barnbokslut. Årets barnbokslut 
har utvecklats med en förbättrad beskrivning av hur barns inflytande och behov finns 
synliggjort i olika verksamheters planering och verkställighet.  

Ett utvecklingsbehov finns avseende barnrättsperspektivet som ska vara synliggjort i 
beslutsunderlag där barn är berörda. Det saknas barnkonsekvensanalyser i 
verksamhetsprocesser för att synliggöra barnperspektivet. Analyserna ska bidra till en 
beskrivning av ärendet och de förslag som finns för åtgärder, vilket också är ett stöd för 
beslutsfattande på både tjänstepersons- och politisk nivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 

Barnbokslut 2021 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna barnbokslut 2021. 

 

_______ 
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§ 44 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

 

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

 

Socialchefsdagarna i Göteborg 28-30 september. 

 

________ 
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§ 45 Dnr 67774 

Meddelanden 

 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet rörande 
anmälan enligt Lex Sarah som Nordmalings kommuns individ- och familjeomsorg 
lämnat in utan att vidta några ytterligare åtgärder, dnr 2021-448-750 

Arbetsmiljöverket har beslutat att avslå framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen 
gällande nya lokaler bemanningsenheten, dnr 2021-510-026 

Protokoll från Länssamverkansgruppen, samverkansorganet på tjänstemannanivå för 
vård och omsorg, från mötet den 17 februari 2022, dokid 103593. 

Antagen rutin för hur revidering av delegationsordning inom sektor omsorgs område 
ska ske, dokid 103631 

Enkäter har skickats ut till kommunens sjuksköterskor och verksamhetschef som ett led 
i den uppföljande tillsynsinsatsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 
fokuserar på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), dnr 
2021-331-730 

Samtliga kommuner i regionen har godkänt ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso-och sjukvård i Västerbotten, dokid 103677. 

 

_________ 

 

 




