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§ 46 Dnr 

Upprop 

Upprop genomförs. 

________ 
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§ 47 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 29 
april kl. 08:00. 

________ 
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§ 48 Dnr 

Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

________ 
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§ 49 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, informerar sociala utskottet om läget inom individ- och 
familjeomsorgen. Utskottet får en uppdatering kring den process som just nu pågår där 
Feelgood genomför en genomlysning av arbetsmiljön på IFO. Information om 
genomlysningens resultat kommer senare presenteras för utskottet. 

Fokus just nu ligger på samverkan med arbetstagarorganisationerna där det arbetas med 
genomlysningen, förbättringsarbeten, lönekriterier för IFO, arbetsmiljö, strukturer och 
arbetssätt för att behålla kompetens samt förbättra arbetssituationen för handläggarna.  

Harry Lönnebacke informerar att det går framåt med de strategiska anställningarna. Det 
finns ett bra samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME). Utskottet får information 
att IFO snart kommer öppna träffpunkten igen efter uppehåll på grund av pandemin. 
Inledningsvis kommer syftet vara att öppna för de som är i behov av fysiska möten för 
att komma i kontakt med IFO.  

Utskottet har till sammanträdet fått statistik över inkomna aktualiseringar av 
orosanmälningar för barn samt statistik över försörjningsstöd för perioden.  

Beslutsunderlag 

Statistik - aktualiseringar barn 
Statistik - försörjningsstöd 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

________ 
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§ 50 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet kring vad som är på gång inom 
sektor omsorg. Andreas visar utskottet statistik över besöksfrekvensen för fotvården, 
uppdelat på interna och externa besök. Statistiken visar på att det är främst interna 
besök (SÄBO och LSS) till fotvården. Tanken är att rekrytera en ny till fotvården när 
den som nu har tjänsten går i pension. 

Det har inkommit en skrivelse från kommunal gällande leasingbilar inom hemtjänsten. 
Andreas Witt informerar om att två nya leasingbilar är beställda till hemtjänsten för att 
täcka upp de omsorgstagare som bor i ytterkanten av centralorten. Två ytterligare 
elcyklar är beställda till hemtjänsten. Socialchefen informerar om att det kommer göras 
en mer fördjupad analys av situationen för att kunna avgöra hur det fortsatta arbetet ska 
kunna se ut gällande bilar och hemtjänsten.   

Sociala utskottet får information om statsbidraget för återhämtningsbonusen som 
kommunen sökt. För att kunna få ta del av det statsbidraget behöver verksamheten 
starta ett nytt projekt som främjar återhämtningen för personalen. Medarbetarna har 
uppmuntrats att önska vad detta projekt skulle kunna bestå av och utifrån inkomna 
förslag har sektorledningen beslutat att det projekt som statsbidraget, om det blir 
beviljat, ska bekosta är möjligheten för personalen på BPSD-avdelningen 
(demensavdelningen) att genomgå fortbildning. Ansökan är inlämnad till 
Socialstyrelsen som ännu inte beslutat i ärendet. 

Socialchef ger utskottet en uppdatering inför sommarens bemanning där bedömningen i 
nuläget görs att bemanningen under sommaren kommer lösa sig. Riktade utskick till 
tidigare sommarvikarie har gjorts vilket har gett resultat.  

Andreas Witt uppdaterar om nuläge gällande införande av nytt verksamhetssystem 
inom sektor omsorg. Systemet kommer tas i drift i januari 2023.  

Gällande Heltid som norm som kommunstyrelsen 2017 beslutade att införa i hela 
Nordmalings kommun så berättar Andreas Witt att arbetet inom sektorn går framåt. 
Från och med den 1 januari 2023 kommer sektor omsorg vara en heltidsorganisation. 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

_______ 
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Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

§ 51 Dnr 104262 

Information från kvinno- och tjejjouren i Umeå 

Sammanfattning av ärendet 

XXX från kvinno- och tjejjouren i Umeå informerar sociala utskottet kring jourens 
verksamhet.  

XXX informerar om hur föreningen är uppbyggd, vilka grupper som anordnas för 
målgruppen och antalet ideella som hjälper till samt antalet anställda. Grunden i 
verksamheten är lyssna, stötta och stärka där samtal och stöd är grunden. Utskottet får 
information vad de olika stöden kan bestå av. Verksamheten är ingen behandlande 
verksamhet. Kvinno- och tjejjouren har även ett skyddat boende.  

XXX informerar utskottet om kvinnor- och tjejjourens målgrupp (kvinnor, tjejer, barn, 
LHBTQ-perspektiv, anhöriga och yrkesverksamma). Stöden som erbjuds är riktade till 
dem som blivit utsatt för våld i olika former, både för de som tidigare blivit utsatt eller 
blir utsatt idag. 

Utskottet får information om det skyddade boendet som kvinno- och tjejjouren har. 
XXX informerar om det kvalitetsarbete som kontinuerligt pågår och som utgår från 
Socialstyrelsens vägledning för skyddat boende "Fristad från våld".  

Utskottet får också information om hur arbetet med barn som vistas på skyddat boende 
sker och det kvalitetsarbete som kontinuerligt pågår där och de rutiner som finns 
upprättade gällande bland annat orosanmälan osv.     

Utskottet får information om statistik för 2021 uppdelat utifrån antal kontakter per år, 
antal stödsamtal och antal stödåtgärder per år. Sedan presenteras statistik över det 
skyddade boendet som påverkats av covid-restriktionerna.  

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

________ 
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§ 52 Dnr 103651 

Information om stödbehovsmätning för LSS 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Gustafsson, informerar sociala utskottet kring den stödbehovsmätning som 
han genomfört inom LSS-boendena i början av året. 

Det har funnits ett behov av att kartlägga hur fördelningen ser ut bland omsorgstagarna  
inom LSS i förhållande till de insatser kommunen ger. Syftet med 
stödbehovsmätningen var att avgöra om kommunen ger rätt insats för rätt behov. De 
insatser som mätningen utgår från är gruppboende (en boendeform där omsorgstagarna 
får mer stöd) eller boende med särskild service. Stödbehovsmätningen har utgått från 
Södertörnsmodellen där metoden för mätningen varit intervjuer med personal inom LSS 
med frågor kring 10 olika kategorier (livsområden). Resultatet av mätningar visar på att 
rätt insatser ges utifrån de behov som finns inom verksamheterna. 

Enhetscheferna inom LSS har tagit del av resultatet av mätningen. Socialchef Andreas 
Witt informerar om det planeringsarbete som har påbörjats inom LSS för att kunna 
täcka upp framtida behov där många yngre omsorgstagare väntas ansöka om 
boendeinsatser. 

Beslutsunderlag 

Stödbehovsmätning för LSS 2022 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 53 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 resultatet inför tertial 1 
informerar Andreas om att för målområdet medborgarnytta och brukarundersökning 
kommer resultatet från brukarundersökningarna för äldreomsorgen och IFO presenteras 
i juni. Ett avtal för funktion som mäter kundnöjdhet i IFO:s reception kommer snart 
tecknas. Gällande målområdet för ekonomi så sjunker nettokostnadsavvikelsen inom 
vissa områden och på resterande områden ligger kostnadsavvikelserna kvar på samma 
nivåer. Avseende målet om närproducerade livsmedel så är 20% av livsmedlen som nu 
serveras inom sektorns verksamheter närproducerade. Målet gällande antal olika 
hemtjänstpersonal på 14 dagar som en omsorgstagare möter kommer uppnås. Målet för 
ökad digitalisering kommer uppnås genom att bland annat nyckelfria lås kommer 
införas inom hemtjänsten. Sedan finns tanken att nya låsfunktionerna kommer införas 
på BPSD-avdelningen. Gällande kompetensutveckling kommer samtliga chefer 
genomgå utbildning i Lex Sarah-anmälningar. Utbildningen sker digitalt. Överlag ligger 
sektorn i fas när det gäller måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 54 Dnr 2022-000143042 

Månadsrapport per mars 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-mars visar på ett negativt utfall mot budget på 3,6 miljoner 
kronor. Intäkterna redovisar ett utfall som ligger i nivå med budgeten. Kostnader för 
köp av huvudverksamhet ligger i fas med budgeten (+0,1 miljoner kronor) för 2022 
medans personalkostnaderna visar på ett underskott med -2,2 miljoner kronor mot 
budget. Här står löner för ej arbetad tid för 1,7 miljoner kronor av underskottet. 
Sjuklönen under perioden uppgår till 1,3 miljoner kronor och semesterlönen för 0,4 
miljoner kronor. Sektor omsorg har kompenserats med en ersättning på ca 1,2 miljoner 
kronor för ökade sjuklönekostnader. I övrigt kan nämnas att tillfälligt inhyrd personal 
(sjuksköterskor och socialsekreterare) överstiger budget med 0,8 miljoner kronor.  

Positiva signaler från IFO där kostnaden för det ekonomiska biståndet har sjunkit med -
0,8 miljoner kronor jämfört med förra året och kostnaderna för placeringar indikerar på 
att resultatet kommer hamna på 15 miljoner kronor vilket är ett par miljoner lägre än 
2021. Här är dock osäkerheten stor då det ännu är tidigt på året. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2022 - sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

________ 
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§ 55 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 

Internkontroll har ej genomförts denna gång på grund av tekniska problem. 

 

_______ 
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§ 56 Dnr 2022-000136732 

Verksamhetsberättelse Aleva omsorg 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala utskottet tar del av Alevas verksamhetsberättelse för 2021. Aleva omsorg 
tillhandahåller hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV). Enligt 10 kap. 8 § 
kommunallagen ska kommuner som slutit avtal med privata utförare följa upp och 
kontrollera verksamheten. En del av denna uppföljning och som finns reglerat i nu 
gällande avtal med Aleva omsorg är att Nordmalings kommun ska få ta del av 
verksamhetens årliga verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2021 Aleva omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Sida

15(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 57 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revideringar föreslås inom sektor omsorgs område; 

S. 18.33  punkten föreslås tas bort då yttranden till tillsynsmyndigheter regleras i 
delegationspunkt Ö 1.10. 

S. 18.34  punkten föreslås ändras där tillsynsmyndighet nu ska vara Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) istället för Länsstyrelsen. Sen föreslås delegat ändras till att 

anmälan. Socialchef 
 

S. 18.35  punkten föreslås ändras där tillsynsmyndighet nu ska vara Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) istället för Länsstyrelsen. Sen föreslås de
Socialchef förbereder ärendet om missförhållanden som kan förväntas behöva vara IVO 

 

S. 18.39  En ny punkt i delegationsordningen som gäller godkännande av utbetalning 
av särskild avgift till staten där socialchef föreslås som delegat för belopp upp till  
50 000 kronor och sedan sociala utskottet för belopp över 50 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 
Delegationsordning - förslag på revideringar april 2022 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

 

________ 
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§ 58 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

 

Inga inbjudning till kurser och konferenser har inkommit sektor omsorgs område. 

 

_______ 
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§ 59 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde den 31 mars 2022, § 19 och § 29 
gällande ärendesammanställning covid-19 och rapport informationsärenden, dokid 
104173.  

Inkommen skrivelse från PRO Nordmaling, PRO Rundvik och SPF gällande 
hörselresurs och fotvård vid Strandbacken, dokid 104182.  

 

________ 

 

 




