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§ 77 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 78 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 

Chatarina Gustafsson (m) utses till justerare jämte ordförande Kerstin Sjöström (C). 
Justeringen sker fredag den 30 september kl. 09:00. 

 

_______ 
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§ 79 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan kallelsen skickats ut har ett ärende tillkommit till föredragningslistan; 

Sammanträdesplan 2023, se § 91. 

Sociala utskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 80 Dnr 92197 

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef, och Johan Hellberg, biträdande IFO-chef, informerar 
sociala utskottet om läget inom individ- och familjeomsorgen.  

Harry Lönnebacke informerar om att det är många processer på gång inom IFO. Bland 
annat handlar det om att ställa om gällande arbetet med arbetsmiljö samt införandet av 
nytt verksamhetssystem, LifeCare. Harry informerar om positiva områden inför nästa år 
där han lyfter fram minskade kostnader för försörjningsstöd det senaste året vilket 
verksamheten uppnått genom att jobba rätt och jobba förebyggande. Andra området 
som Harry vill lyfta är placerade barn där man nu identifierat ärenden där möjlighet för 
vårdnadsöverflytt ska utredas.  

Under oktober deltar IFO i nationell brukarundersökning via Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Harry Lönnebacke och Johan Hellberg informerar om den 
kundnöjdmätare som installerats i IFO:s reception där besökare får gradera hur de 
upplevde besöket med hjälp av olika symboler. Sen kan besökaren vidare motivera 
varför de värderat besöket som de gjort. Utskottet får se resultatet sedan mätaren 
installerades och det är runt 100 svar totalt och den övervägande delen visar på nöjda 
besökare hos IFO (85,9 % har valt den symbol som står för högst nöjdhet och runt 95 % 
har valt de två positiva valmöjligheterna).  

Johan Hellberg presenterar resultatet av den friskpromenad som personalen på IFO 
genomförde i augusti där 19 medarbetare fyllde i en enkät rörande friskfaktorer som 
sektor omsorg arbetar med. Resultatet av enkäten presenterades för utskottet. De 
friskfaktorer som man valt att fokusera på är rättvis organisation, ledarskap, delaktighet, 
kommunikation, prioritering av arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Tanken är att 
detta ska vara ett återkommande område att mäta. 

Harry Lönnebacke informerar om att det pågår mycket just nu men att arbetet syftar till 
en hållbar och jämställd socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter. Utskottet får 
information om kommande arbete som bland handlar om plan för kompetensutveckling, 
lönestruktur, riktlinjer, rutiner, mål och verksamhetsplan. 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

________ 
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§ 81 Dnr 46998 

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

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

Andreas Witt informerar om den utredning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
genomfört kring den Lex Sara-anmälan som utskottet hanterade i våras. IVO har efter 
svaret från Nordmalings kommun (som bland annat innehöll nya rutiner och förbättrade 
strukturer) valt att lägga ned utredningen utan vidare åtgärder. Både chefer och personal 
kommer genomgå en utbildning gällande Lex Sarah-anmälningar och tillhörande rutiner 
de kommande månaderna.  

Sommaren 2022 har varit den tuffaste sommaren hittills gällande bemanning men det 
gick att lösa på grund av det sommaravtal som antogs i våras. Andreas Witt informerar 
utskottet om att han nu har tillsatt en kommission som fått i uppgift att utreda vilka 
svårigheterna var i somras, vad som fungerade bra och hur man kan tydliggöra 
kommunikation och information kring ett sommaravtal. Kommissionen har fått i 
uppdrag att lämna förslag hur kommande somrar kan lösas med att t ex. erbjuda 
studenter sommararbete med boende. Förslaget kommer senare presenteras för 
utskottet. 

Andreas Witt har kartlagt hur behovet av hemtjänst och SÄBO kommer se ut om 7-10 
år, detta för att vara mer förberedd inför framtida behov. Andreas kan konstatera att 
sektorn är väl rustad fram till 2029 utifrån statistiken. De ökade behoven kommer 2030-
2032 och då kommer ytterligare SÄBO-platser behövas för att täcka de behov som 
beräknas uppstå i framtiden.  

Gällande arbetet med strategiska anställningar informerar Andreas utskottet om nuläget. 
Först ska implementering av friskfaktorn prioritering av arbetsuppgifter vara färdig 
innan strategiska anställningar kan komma på plats inom sektorn. 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 82 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. 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 

Internkontrollärende försörjningsstöd 
Internkontrollärende barn 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts utan större anmärkningar utifrån de förutsättningar som 
förelåg i ärendena.  

 

________ 
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§ 83 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 sker löpande måluppföljning vid varje 
utskottssammanträde 2022.  
 
Socialchef Andreas Witt informerar sociala utskottet om sektorns måluppfyllelse utifrån 
verksamhetsplanen för 2022. Andreas visar nettokostnadsavvikelser för äldreomsorgen 
från 2018-2022 i KOLADA där Nordmalings kommun sänkt sina 
nettokostnadsavvikelser. Utskottet får information om brukarnöjdheten inom 
äldreomsorgen utifrån besparingarna som genomförts. Resultatet visar på lägre resultat i 
brukarnöjdenheten i KOLADA för 2022. I verksamhetsplanen var målet att 
brukarnöjdheten ska öka varje år och det målet kommer inte uppfyllas utifrån resultatet 
av brukarundersökningen.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 
Brukarundersökning 2018-2022 KOLADA 

Sociala utskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 84 Dnr 2022-000422042 

Delårsrapport januari - augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för perioden januari-augusti 2022 visar på ett negativt utfall mot budget på 4,3 
miljoner kronor. Intäkterna redovisar ett överskott med 6,9 miljoner kronor jämfört med 
budgeten. Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisar ett resultat i nivå med 
budgeten. Personalkostnaderna däremot visar på ett underskott med -5,3 miljoner 
kronor mot budget. Här står löner för ej arbetad tid för 3,6 miljoner kronor av 
underskottet. Sjuklönen under perioden uppgår till 3,1 miljoner kronor och 
semesterlönen för 2,2 miljoner kronor. Sociala sektorn har kompenserats med en 
ersättning på ca 1,5 miljoner kronor för ökade sjuklönekostnader. I övrigt kan nämnas 
att tillfälligt inhyrd personal (sjuksköterskor och socialsekreterare) överstiger budget 
med 3,3 miljoner kronor.  

Positiva signaler från IFO där kostnaden för försörjningsstödet har sjunkit med 2,2 
miljoner kronor jämfört med förra året och kostnaderna för placeringar ligger 0,6 
miljoner kronor lägre än förra året. Det har blivit ett ökat antal placeringar under de 
senaste månaderna. Prognosen visar på att sektorn kommer att landa på en kostnad på 
ca 17 miljoner kronor för placeringarna under 2022, vilket är 2 miljoner kronor högre 
än vad som prognosticerades i april. Detta får till följd att köp av huvudverksamhet 
kommer redovisa ett underskott på årsbasis. 

Prognosen för hela den sociala sektorn blir ett underskott på 8 miljoner kronor för 
helåret. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2022 sektor omsorg 

Sociala utskottets beslut 

Delårsbokslut för sociala utskottets verksamhetsområde fastställs och överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering den 12 oktober. 

 

________ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-09-27
Sida

12(20)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Anna Chatarina Gustafsson 

 
 

§ 85 Dnr 2022-000419041 

Budget 2023, plan 2024, 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nygård, ekonom, och Katarina Persson, ekonom, presenterar det förslag till budget 
som arbetats fram av den parlamentariskt tillsatta budgetberedningen. 
Budgetberedningen har haft löpande träffar med start årsskiftet 2021/2022 och därefter 
träffat tjänstepersoner och fackliga företrädare för att gemensamt kunna lägga fram ett 
budgetförslag.   

Skriftliga underlag lämnas i samband med kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober, 
beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 24 oktober. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation budget 2023, plan för 2024 och 2025 

Sociala utskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 oktober.  

 

________ 
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§ 86 Dnr 2022-000421012 

Internkontrollrapport för 2022 - halvårsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde går socialchef Andreas Witt genom sektor omsorgs resultat 
för halvårsuppföljning av internkontrollrapport 2022. Följande punkter finns inom 
sektor omsorgsområde i internkontrollplan 2022; 

- Insatser inom SoL, andrahandskontrakt och sociala övergångskontrakt och 
risker gällande hyresskulder. Andreas Witt informerar att i och med de nya 
riktlinjerna för försörjningsstöd som är beslutade har det redan nu gett resultat 
gällande minskade andrahandskontrakt och hyresskulder.  

- Antal beviljade beslut i förhållande till tillgång på SÄBO-platser. Utskottet får 
information om att antal platser är bra i balans utifrån tillgång och beviljade 
beslut.  

- Brister inom omsorg Lex Sarah. Andreas Witt informerar utskottet om att det 
har skett mycket inom området inom sektorn sedan anmälan som skickades in 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i våras. Rättigheter och 
skyldigheter för medarbetare att anmäla enligt Lex Sarah har medvetandegjorts 
och utbildningar inom området kommer ske. 

Beslutsunderlag 

Interkontrollplan 2022 - sektor omsorg 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna halvårsuppföljningen för internkontrollrapport 
2022.  

 

_________ 
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§ 87 Dnr 2022-000415734 

Nytt LSS-boende för unga 

Sammanfattning av ärendet 

Det har genomförts en utredningsanalys som visar på behovet av nya boenden inom 
LSS. Den grupp som ökat är de som avslutat gymnasiesärskolan och det är unga 
människor som är på väg ut i livet. Det finns ett tydligt behov av minst 6 platser de 
närmaste två åren. Fem ansökningar har kommit in till biståndsenheten under året varav 
två redan är beviljade. Kommunen är skyldig att tillgodose behovet av bostäder för 
målgruppen enligt SoL 5 kap. § 7. Av det skälet behöver en förstudie av ny- eller 
ombyggnadsprojekt av befintlig fastighet starta. I förstudien behöver befintlig struktur 
av LSS boenden analyseras och finnas med i projektet. Till hjälp finns en nyligen gjord 
analys avseende vårdtyngdsmätning inom funktionshinderverksamheten på befintliga 
boenden. Uppdraget att tillföra projektet en projektledare behöver initieras av sektor 
samhällsbyggnad och en projektgrupp och referensgrupp behöver upprättas. 
Finansieringen av förstudiens resultat behöver också utredas. Återrapportering av 
resultat inom förstudien bör ske regelbundet till sociala utskottet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Utredning för tillskapande av fler boendeplatser inom LSS 
Behovskartläggning för nytt LSS boende för unga vuxna 
Skrivelse - LSS boende för unga vuxna i Nordmalings kommun 

Sociala utskottets beslut 

Socialchef ges i uppdrag att påbörja en förstudie som utredningsuppdrag i syfte att 
utreda förutsättningar och komma med förslag på att tillskapa nya LSS boendeplatser.  

 

_______ 
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§ 88 Dnr 2022-000243759 

Remiss - Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Initiativet till att ta fram en länsgemensam suicidpreventiv strategi togs av länets 
kommuner och regionen i den dåvarande länssamordningsgruppen (LSG). Strategin har 
utarbetats i samverkan mellan representanter från nio av Västerbottens kommuner och 
representanter från Region Västerbotten. Syftet med strategin är att definiera 
gemensamma mål och strategier för ett långsiktigt suicidpreventivt arbete i 
Västerbotten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap och Västerbottens 
förutsättningar. Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på övergripande 
nivåer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med lokala styrdokument, där 
strategins områden konkretiseras och prioriteras utifrån lokala behov och 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Remissvar Länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten 
Protokollsutdrag Folkhälsorådet 2022-09-01 § 32 
Remissmissiv 
Förslag - Länsgemensam suicidpreventiv strategi 

Sociala utskottets beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att anta remissvaret samt föreslå kommunstyrelsen besluta att 
tillskjuta nödvändiga resurser till förvaltningen för åren 2023-2025. 

 

_______ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-09-27
Sida

16(20)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Anna Chatarina Gustafsson 

 
 

§ 89 Dnr 2022-000341730 

Remiss - SOU 2022:41 Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård 
och omsorg för äldre personer 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har blivit utvald att svara på remiss SOU 2022:41, Ökad kvalitet 
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. 

Utredningen har tagit med hela äldreomsorgens område och gett en heltäckande god 
beskrivning över svårigheter, utmaningar och möjligheter och lämnat förslag i 
utredningen för att skapa grunden för en ny äldreomsorgslag som beroende på politiska 
beslut kan träda i kraft från och med 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Remissvar SOU 2022:41 
Remiss av SOU 2022:41 Nästa steg - ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer 

Sociala utskottets beslut 

Remissvaret antas och socialchef får i uppdrag att lämna in remissvaret till 
Socialdepartementet. 

 

________ 
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§ 90 Dnr 2022-000417730 

Remiss - uppdragsbeskrivning för social välfärd och hälsa 

Sammanfattning av ärendet 

En ny överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 är under 
framtagande. I dagsläget har alla kommuner i Västerbottens län antagit 
överenskommelsen och det är enbart Regionfullmäktige som återstår. 
Överenskommelsen beskriver förtroendepersonsorganisationen och att det ska finnas en 
verksamhetsdelegation, delegationen för social välfärd och hälsa (DSH), under 
primärkommunala delegationen. Vidare ska varje forum styras av en 
uppdragsbeskrivning som mer detaljerat beskriver forum och uppdrag. Förslag till 
uppdragsbeskrivning för DSH är nu framtagen och föreslås antas inför kommande 
mandatperiod. Förslaget innebär att delegationen förändras i sin form med syfte att alla 
primärkommunala verksamhetsdelegationer ska se ungefär likadana ut. Detta innebär 
att DSH ökar i antalet ledamöter från dagens 7 till minst 15 ledamöter där alla 
kommuner i länet representeras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef 
Missiv  Synpunkter på uppdragsbeskrivning för socialvälfärd och hälsa  
Uppdragsbeskrivning för delegationen för social välfärd och hälsa 
Sidor från Primärkommunala delegationens protokoll 2022-09-01, § 57 Delegationen 
för social välfärd och hälsa 

Sociala utskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte lämna några andra synpunkter än att bifalla 
förändringen enligt förslaget om förändring i delegationen i uppdragsbeskrivningen för 
delegationen för social välfärd och hälsa.  

 

_______ 
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§ 91 Dnr 2022-000420006 

Sammanträdesplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
störts möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges sammanträdesdagar samt sport- och 
påsklov. Därtill är förslaget anpassat efter kommunallagens krav om behandling av 
budget samt delårsrapport och kommunens interna ekonomiska processer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag - sammanträdesdagar 2023 

Sociala utskottets beslut 

Förslag på sammanträdesplan för sociala utskottet antas. 

 

_______ 
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§ 92 Dnr 71212 

Kurser och Konferenser   

 

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

 

_______ 
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§ 93 Dnr 67774 

Meddelanden 

Sociala utskottet meddelas följande; 

Protokollsutdrag från Patientnämndens sammanträde 2022-05-19, dokid 104954. 

Protokoll Hjälpmedelsrådet 220829, dokid 106128. 

Protokoll samråd vård och omsorg 220630, dokid 105223 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avskriva ärendet om Lex 
Sarah-anmälan från vidare handläggning, dnr 2022-114-750. 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen), dnr 2022-129-047 

Socialstyrelsen har beviljat ansökan om statsbidrag  prestationsbaserat för att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg av äldre, dnr 
2022-057-047 

Socialstyrelsen har avslagit ansökan om statsbidrag  prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, dnr 2021-
412-047.  

MAS har gjort redaktionella revideringar i arbetsordning för läkemedelshantering, dnr 
2022-322-770 där rutiner för digital medicinsignering nu beskrivs. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet kring Lex 
Sarah-anmälan inom IFO:s verksamhetsområde utan vidare åtgärder, dnr 2022-132-
750. 

Tecknat avtal med Umeå kommun gällande alkohol- och drogmottagningen, dokid 
106139 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet av ett ej 
verkställt beslut utan vidare åtgärder utifrån det yttrande som Nordmalings kommun 
lämnat, dnr 2021-388-730 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar om nya rekommendationer om 
ersättning till familjehem för barn och unga, detta för att lättare kunna rekrytera 
familjehem. De nya rekommendationerna gäller från januari 2023, dokid 106482. 

 

________ 

 




