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Omsorgsnämnden  2020-03-24  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Storumans kommunhus, Paragrafen 08:00 – 14.00 

                                     Mötet ajourneras kl 09.15-09.30 

 

Beslutande Roland Gustafsson (KD) ordförande 

 Therese Granström ( C) 

Eva Banstorp (M) 

 Catarina Samuelsson (L) 

 Bo Anders Johansson (S) 

Gull-britt Larsson(S)         jäv § 15 

 Mats Eliasson (V)  

 Lennart Cohen (S)             § 15 tjänstgörande ersättare för Gull-britt Larsson 

 

Övriga Linda Glasin (V) 

 Christer Bergfors (M) 

 Socialchef Kerstin Olla-Grahn 

 MAS Ann-Charlott Reisek                              §§ 15 - 18  

 Peter Persson, kommunchef                              § 26 

 Jessica Boström, ekonom                                  § 19 

 Rebecca Georgsson, chef myndighetsenheten   §§ 21 - 22 

 Daniel Bergström, enhetschef hemtjänsten Storuman, Gunnarn och Slussfors   § 23 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2020-03-24   

   

Datum för anslags uppsättande 2020-04-06 Datum för anslags nedtagande 2020-04-27 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson 

Justeringens 

plats och tid Storumans kommunhus, socialkontoret 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 13 - 26 

  Johanna Figueroa  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 
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ON § 13 

   

Val av justerare 
 

Bo Anders Johansson blir vald att justera dagens mötesprotokoll. 

----- 
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ON § 14 

   

Föregående protokoll 
 

Ordförande Roland Gustafsson har genomgång av föregående 

mötesprotokoll. 

 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till 

handlingarna. 
----- 
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ON § 15 

   

Information om Covid-19 och vidtagna åtgärder 

 
Kommunens medicinsk ansvarig Ann-Charlott Reisek berättar 

om läget gällande Covid-19 i Västerbotten och i kommunen. 

 

Ledningsgruppen har regelbundna träffar och tar del av de för-

hållningsregler som ska efterlevas i det läge som för stunden då 

råder. 

Vi har inte ännu stängt någon kommunal verksamhet. Vi har in-

fört besöksrestriktioner på våra äldreboende och vidtar också be-

redskapsåtgärder enligt pandemiplanen för att prioriterad kom-

munal verksamhet ska kunna fortgå även om vi har större sjuk-

domsbortfall av personal. Vi ska också kunna vara uthålliga över 

en längre tid med att bedriva prioriterad kommunal verksamhet. 

Personal stannar hemma vid symtom och även 2 dagar efter till-

frisknande. Dagliga uppdateringar om frånvaro inom enheterna 

sker. 

Kommunen följer Region Västerbottens rekommendationer. 

 

Omsorgsnämnden tackar MAS för informationen. 

 

Enhetschefen för medicinska enheten har påtalat att verksamhet-

en i Tärnaby inte bedöms vara patientsäker på grund av perso-

nalbrist. Situationen bedöms som extraordinär och åtgärder krävs 

för att säkerställa bemanning och patientsäkerhet.  

Mot bakgrund av detta föreligger ett förslag om att temporärt t o 

m 200831 flytta Stefansgårdens boende till Prästkragen i 

Stensele. Detta för att säkerställa bemanningen av verksamheter-

na i Tärnaby 

 

Under mötets gång kommer fler förslag fram  

 

 

att iordningsställa platser i lediga lägenheter på Vikbacka och på 

Prästkragen för att ha en buffert vid ökat behov av korttidsplat-

ser. 

 

att man intensifierar rekryteringsarbetet. Till exempel kolla med 

säsongsarbetare inom hotell och restaurangbranschen om det 
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 ON § 15 forst 

 

finns de som kan jobba inom vården om dom nu kommer att stå 

utan jobb i den tid vi nu är i. 

 

att man i övrigt följer Pandemiplanen. 

 

vad man dock måste ha i åtanke på det patientansvar som kom-

munen har och inte förbise de medicinska aspekterna. 

 

Mötet ajourneras klockan 09.15 och samlas åter 09.30. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes 

Ja -röst för bifall till beredningens förslag 

Nej -röst till bifall för eget yrkande 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte flytta Stefansgården till Prästkragen 

 

att iordningsställa platser i lediga lägenheter på Vikbacka och på 

Prästkragen för att ha en buffert vid ökat behov av korttidsplat-

ser. 

 

att man intensifierar rekryteringsarbetet. Till exempel kolla med 

säsongsarbetare inom hotell och restaurangbranschen om det 

finns de som kan jobba inom vården om dom nu kommer att stå 

utan jobb i den tid vi nu är i. 

 

att man i övrigt följer Pandemiplanen. 

 

Protokollsanteckning 

 

Roland Gustafsson (KD) vill få följande antecknat i protokollet: 

 

Utifrån den personalförsörjningsproblematik som varit under 

lång tid i Tärnabyområdet bedömer jag att de vidtagna åtgär-

derna inte kommer att lösa bemanningsproblemen inför ett befa-

rat utbrott av Coronasmitta i området, med ökad sjukfrånvaro, 

när det dessutom riskerar att komma under semesterperioden. 

Under tidigare år har man kunnat lösa personalbristen i Tär-

nabyområdet genom att stänga Granhöjden, vilket jag bedömer 

inte kommer att kunna genomföras när det kommer att vara ett 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (17)  

   

Omsorgsnämnden 2020-03-24  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ökat behov av akutvårdsplatser och korttidsplatser. Att flytta 

Stefansgården till Prästkragen är ett sätt att tillfälligt kunna 

minska personalbehovet i Tärnabyområdet. Åtgärden kräver 

planering och kommer inte att kunna genomföras efter utbrott av 

Coronasmitta. Av både patientsäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl 

anser jag att Stefansgården skall tillfälligt flyttas till Prästkra-

gen tills det finns en stabil personalförsörjning i Tärnabyområ-

det. I övrigt stödjer jag de föreslagna åtgärderna. 

----- 
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ON § 16  ON/2020:13 - 730 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt kvalitetsre-

dovisning av hälso- och sjukvård  
 
Vårdgivaren, ON har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och 

patientsäkerhetsarbetet och ska planera, leda och kontrollera verksam-

heten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjuk-

vårdslagen (SFS 2017:30) upprätthålls.  

Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvali-

tetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går 

att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 

verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  

 

 

Förslag till beslut 

 

Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019 

 

Att godkänna föreslagna förbättringsförslagen för 2020.  

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019 

 

att godkänna föreslagna förbättringsförslagen för 2020 

----- 
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ON § 17  ON/2020:14 – 730 

 

Riktlinjer för den kommunala hälso- och sjukvården 

i Storumans kommun 
 

Ett lagstadgat krav på kommuner är att erbjuda en god hälso-och 

sjukvård till personer som bor i särskilt boende för äldre, bostad 

med särskild service för personer med funktionsnedsättning och 

daglig verksamhet enligt 12 kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) Kommunen ska även erbjuda god hälso- och sjukvård i 

ordinärt boende om detta övertagit från regionen (14 kap. 1§ 

HSL). 

Socialstyrelsen tar årligen fram Öppna jämförelser i samverkan 

med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i samråd med 

Vårdföretagarna och Famna. Det övergripande målet är att 

främja god vård och omsorg för den enskilde. Resultaten, som 

redovisas i form av indikatorer, publiceras på Socialstyrelsens 

webbplats vecka 24, juni 2020  

Vid besvarande av Socialstyrelsens enkät kan konstateras att vi 

inte har styrdokument antagna i ansvarig nämnd för flera olika 

områden inom den kommunala hälso-och sjukvården, t.ex. vid 

demenssjukdom; vid diabetes; vid stroke; vid blåsdysfunktion. 

Detta är en brist och blir en otydlighet i organisationen. Det finns 

i dagsläget riktlinjer och rutiner utarbetade av MAS, men inget 

samlat dokument på övergripande nivå antaget i Omsorgsnämn-

den vilket det borde. 

 

Förslag till beslut 

 

att Omsorgsnämnden ger i uppdrag till enhetschef för medi-

cinska enheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att 

utarbeta förslag till övergripande riktlinjer för den kommunala 

hälso- och sjukvården i Storumans kommun  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till enhetschef för medicinska enheten och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) att utarbeta förslag till övergri-

pande riktlinjer för den kommunala hälso- och sjukvården i Sto-

rumans kommun  

----- 
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ON § 18  ON/2020:15 – 730 

 

Verksamhetsplan 2020 Inlands-MAS 
 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västerbottens åtta  

inlandskommuner, har sedan många år ett samarbete. Vi har ge-

mensamma nätverksträffar och arbetar fram en gemensam verk-

samhetsplan för hälso-och sjukvården i dessa kommuner. Verk-

samhetsplanen innehåller mål, syfte och aktivitetsplan. 

 

Förslag till beslut 

 

Att Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2020 för  

medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västerbottens inland 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna Verksamhetsplan 2020 Inland-MAS 

----- 
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ON § 19  ON/2020:1  

 

Ekonomisk uppföljning 

 
 

Ekonom Jessica Boström går igenom den ekonomiska redovis-

ningen för de två första månaderna. Vid genomgången redovisas 

vilka kostnader som inte är periodiserade och som påverkar tolk-

ningen av utfallet.   

Större avvikelser finns inom Äldreomsorgen, hemtjänsten och 

LASS/LSS. 

Nya rutiner har införts där enhetscheferna har ett ökat stöd från 

ekonomen för att månadsvis kunna följa ekonomiska avvikelser 

och tidigt kunna vidta åtgärder. Uppföljning och vidtagna åtgär-

der rapporteras till socialchef. 

Ekonomiskt bistånd fortsätter med positiva siffror. Omorganisat-

ionen som gjorts har medfört positiva effekter genom ökad kon-

tinuitet i arbetet, och sjunkande kostnader. 

 

Prislappsmodellen presenterades och utfallet för Omsorgsnämn-

den är en minskad rambudget med cirka 8 miljoner kronor inför 

2021 utöver det underskott på 15 miljoner kronor som ligger i ut-

fallet för 2019. Prioriteringar har inte gjorts, och slutgiltig bud-

getram för 2021 fastställs vid fullmäktige i juni. 

 

Omsorgsnämnden beslutar: 

att en uppföljning av ekonomin och vidtagna åtgärder för hem-

tjänsten, LASS/LSS och äldreomsorgen skall ske vid nästa 

nämnd.  

----- 
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ON § 20 

   

Tjänstgöringsdagar 2020 för ordförande 
 

Enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda ska 

deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas 

av respektive nämnd senast 31 januari varje år.  

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att ordförande tjänstgör tisdagar under 2020. 

----- 
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ON § 21  ON/2020:29 – 730 

 

Riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och 

omsorg i Storumans kommun 
 

Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till 

aktuell rättspraxis och förarbeten till gällande lagar och bindande 

föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Riktlinjerna för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 

inom äldreomsorgen fastställs av omsorgsnämnden och är ett 

styrdokument främst riktat till handläggare som utreder och fat-

tar delegationsbeslut om bistånd inom omsorgen för äldre.  

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i förhållande till 

gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna innebär inte nå-

gon begränsning av den enskildes möjligheter att få sin ansökan 

individuellt prövad. Beslut ska fattas utifrån den enskildes indi-

viduella behov. 

 

Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning i 

handläggarens arbete med rättssäker utredning, behovsbedöm-

ning och beslutsfattande samt uppföljning av insatser. Syftet med 

riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och 

att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt. 

 

 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås fatta beslut om att anta riktlinjerna för 

biståndshandläggning inom vård och omsorg i Storumans kom-

mun enligt presenterat förslag. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att anta riktlinjerna för biståndshandläggning inom vård och om-

sorg i Storumans kommun enligt presenterat förslag. 

----- 
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ON § 22  ON/2020:28 – 710 

 

Riktlinjer försörjningsstöd 2020 

 

 
I Storumans kommun tillämpas Riksnormen. Handläggning av 

ekonomiskt bistånd utgår från de rekommendationer som finns i 

Socialstyrelsens råd och anvisningar i boken Ekonomiskt bistånd 

samt dessa riktlinjer. 

Vid bedömning av rätten till försörjningsstöd skall alltid en eko-

nomisk utredning och en individuell bedömning göras. I utred-

ningen skall konstateras att ett behov föreligger och att behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt. 

I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situ-

ation alltid uppmärksammas. När beslut rör barn ska det särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver och utgå från 

Barnkonventionen. I ärenden där det finns barn i familjen ska 

konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. 

Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att detta övervägande 

skett. Arbetet ska bedrivas rättssäkert och med tro på människans 

resurser. 

 

Förslag till beslut 

Riktlinjer för försörjningsstöd i Storumans kommun innehåller 

anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt Social-

tjänstlagen. 

Omsorgsnämnden förslås fatt beslut att anta riktlinjerna för för-

sörjningsstöd enligt presenterat förslag. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta de föreslagna riktlinjerna för försörjningsstöd 2020. 

----- 
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ON § 23 

   

Information Hemtjänsten 

 
Enhetschefen Daniel Bergström redovisar omfattningen av hem-

tjänstens arbete i Nedre delen av kommunen. Verksamheten be-

döms som stabil och har låg personalomsättning, De problem- 

områden som lyfts fram är: 

o Lovpengen är för liten i förhållande till lönekostnader och 

övriga kostnader som bilar mm. Lovpengen täcker inte 

lönekostnaden 

o För att få en ökad effektivitet och kunna nyttja resurserna 

bättre skulle det behövas ett digitalt planeringssystem för 

att säkerställa att våra brukare får den hjälp de är bevil-

jade. Det skulle också innebära en bättre arbetsmiljö.  

 

Det har varit positivt med demens ABC utbildning som persona-

len gått och en fortsättning kan eventuell bli aktuell. 

 

 Utifrån de arbetsmiljöproblem som finns har Previa gjort en arbets-

miljöutredning och åtgärder håller på att genomföras.  

 

                                   Nya digitala lösningar håller på att införas 

 

Omsorgsnämnden noterar informationen och tackar för redovis-

ningen. 

----- 
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ON § 24 

   

Redovisning av delegeringsbeslut januari och febru-

ari 2020 

 
 

Ann-Christine Burman-Johansson, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Erik Wennstig-Winka, socialsekreterare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Sara Pettersson, socialsekreterare 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Anna Kroik, handläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 
----- 
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ON § 25  

  

Meddelanden 
 

Förordnande från Lycksele Tingsrätt 2020-01-28 begäran om 

komplettering av socialnämndens yttrande enligt 11§ Lag 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 

Mål nr B 523-19 

 

Dombesvis från Lycksele Tingsrätt 2020-02-10 angående stöld 

enligt 8 kap 1 § brottsbalken, ringa narkotikabrott 1 § 1 st 6 p 

och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64), skadegörelse 12 kap 1 § 

brottsbalken och misshandel 3 kap 5 § brottsbalken. Mål nr B 

523-19 

 

Protokoll Från Hovrätten för övre Norrland 2020-01-27 om 

återkallande av överklagande. Mål nr B 31-20. 

 

Förordnande från Lycksele Tingsrätt 2020-02-05 begäran om 

yttrande enligt 6 kap 20 § föräldrabalken, senast den 4 mars 

2020. Mål nr T 48-20 

 

Yttrande över internremiss gällande catering med stadigvarande 

serveringstillstånd till slutna sällskap Stensele Bemanning AB. 

(Dnr ON/2020:19) 

 

Yttrande över internremiss gällande stadigvarande serverings-

tillstånd på restaurang Solkatten i Hemavan (Dnr ON/2020:20) 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena 
----- 
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ON § 26 

   

Arbetsgång med rekryteringen av socialchefstjäns-

ten 

 
Koncernchef Peter Persson besöker nämnden med anledning av 

att den nuvarande socialchefen meddelat att hon avslutar sin an-

ställning till 31 maj. 

Fram till att en ny ordinarie chef är rekryterad och tillsatts så vill 

koncernchef få beslut från omsorgsnämnden att tillskapa en tem-

porär lösning på ledningsorganisationen fram till dess att ny or-

dinarie chef är rekryterad. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att koncernchefen har omsorgsnämndens mandat att tillsätta en 

temporär ledningsfunktion för omsorgsförvaltningen i avvaktan 

på att frågan om förvaltningschef för omsorgsförvaltningen löses 

permanent. 

                                   -----   

 


