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Omsorgsnämnden  2022-03-02  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Dialogen, 09:00 – 11:00 

 

Beslutande             Roland Gustafsson (KD)  

                                 Therese Granström (C )  

                                 Gullbritt Larsson (S) * 

                                 Eva Banstorp (M) * 

Bo Anders Johansson (S)  

 Mats Eliasson (V)   * 
 

 

Övriga             Patrik Nilsson, t.f. socialchef * 

           Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef * 

           Rebecca Georgsson, ifo chef  

           Ann-Charlotte Reisek MAS* 

           Birgit Andersson, enhetschef* 

           Jessica Boström, ekonom* 
 Johanna Figueroa, nämndsekreterare   

                                   *Digital närvaro 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2022-03-02   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-03-14 Datum för anslags nedtagande 2022-04-06 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa  

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson   

Justeringens 

plats och tid Måndag den 7 mars kl 11:00, socialkontoret  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 6 - 16  

  Johanna Figueroa  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 
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                                   ON § 6 

   

Verksamhetsrapport Sibyllagården och Blåsippan 
 

Enhetschef Birgit Andersson redovisar om verksamheten Si-

byllagården.  

Enhetschef för Blåsippan kunde inte närvara för presentation och 

flyttas fram till nästa omsorgsnämnd. 

 

Omsorgsnämnden tackar för den fina redovisningen. 

----- 
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ON § 7  ON/2022:2 – 700 

 

Bokslut  och verksamhetsberättelse 2021 

 

 

Ansvarsområde 

Omsorgsnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SOL) 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar 

också ledning av den kommunala hälso- och sjukvårdande verk-

samheten enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt fullgör 

uppgifter som följer av lagen om särskilt stöd och service till 

funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen 

om vård av missbrukare (LVM) samt skuldsaneringslagen. 

Årets resultat 

Verksamheten redovisar ett överskridande i förhållande till bud-

get på drygt 4 mnkr, de huvudsakliga orsakerna till avvikelserna 

presenteras i tabellen nedan. Det stora avvikelseområdet – indi-

vid- och familjeomsorg – har under året haft påverkan av pan-

demin vilket lett till fler placeringsärenden än tidigare år.  Övriga 

åtgärder som vidtagits beskrivs under viktiga händelser.  

 
Avvikelseområde Omfattning Orsak 

IFO - 4,5 mnkr Placeringsärenden inom barn- och ungdomsvård, missbruk 

samt skyddat boende.  

Äldre- och handikappomsorg  - 1 mnkr Ökade kostnader inom hemsjukvård samt hemtjänst.  

Gemensam verksamhet   1,3 mnkr Lagerbokning av skyddsmaterial samt tillkommande statsbi-

drag.  

 

Viktiga händelser 

Pandemin har haft en negativ påverkan på folkhälsan. Under 

2021 ökade inflödet av ärenden till Individ- och familjeomsor-

gen, dessa rör i huvudsak barn som far illa, våld i nära relationer 

och missbruk. De ekonomiska konsekvenserna av det fram går 

ovan.    

 

 

Verksamhet, tkr 

Kostnader 

 2021 

Intäkter 

 2021 

Nettokostnad 

2020 

Nettokostnad 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

 mot budget 

Politisk verksamhet 580 0 560 580 677 97 

Individ- och familjeomsorg 27 377 3 722 18 181 23 655 19 150 -4 505 

Äldre- och handikappomsorg 183 405 33 138 152 704 150 267 149 174 -1 093 

Särskilda riktade insatser 46 0 -140 46 134 88 

Gemensam verksamhet 9 338 16 439 3 674 -7 102 -5 736 1 366 

Summa 220 745 53 299 174 979 167 446 163 399 -4 047 
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ON § 7 forts. 

 

En isolerad tillvaro med inställda fritidsaktiviteter för barn och 

unga, att som förälder inte längre ha möjlighet till avlastning från 

det närmaste nätverket, oro kring ekonomin och frånvaro av so-

ciala kontakter vet vi inverkar på den psykiska hälsan.  

 

Vad gäller äldre- och handikappomsorg påverkade pandemin 

verksamheten under hela året genom det fortsatta behovet av ar-

bete med skyddsutrustning, vaccination, självtester och karan-

tänsregler vid eventuell smitta och symptom. Förutsättningarna 

att bemanna verksamheterna under dessa omständigheter har va-

rit utmanade.  

 

Omsorgsnämnden tog beslut om att samordna omsorgen i Tär-

naby och att placeringen för den samordnade omsorgen ska ske 

vid fastigheten Granhöjden.  

 

Nämnden har fortsatt sitt arbete mot en budget i balans, bud-

getavvikelsen är 2021 2,3 % medan motsvarande avvikelse 2020 

var 8,15 %.  

 

Det biståndsbedömda trygghetsboendet Liljan är vid utgången av 

2021 uthyrt till alla delar.  

 

Under 2021 har nämnden drivit ett projekt för att ta fram en stra-

tegi för den framtida äldreomsorgen i Storumans kommun. En 

påverkande faktor; år 2020 var den genomsnittliga väntetiden till 

äldreboende 290 dagar i Storumans kommun, att jämföra med 

den nationella riktlinjen på 90 dagar. Projektet Storuman Cares 

2050 har därför startats för att kartlägga möjligheterna att lösa 

detta problem och planera för en hållbar framtida äldreomsorg. 

Framtiden 

Att slutföra arbetet med äldreplanen och därifrån ta riktningen 

för framtiden är en av de viktiga framtidsfrågorna. Som framgår 

av måluppföljningen nedan finns många områden att utveckla 

och arbeta vidare med, den kommande strategin i äldreplanen 

ska ge riktning i hur dessa utmaningar ska lösas.  

 

IFO behöver utvärdera och utveckla sitt arbete utifrån det tryck 

som nuvarande samhällssituation ger.  
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ON § 7 forts. 

 

Investeringsärendet gällande samordnad omsorg i Tärnaby 

kommer att prövas av kommunstyrelsen och eventuellt kommun-

fullmäktige under det kommande året.  

Analys av måluppfyllelse 

Nedan anges en sammanställning av nämndens måluppfyllelse 

under 2021. Den kompletta målmatrisen återfinns på verksam-

hetsberättelsens sista sida. 

   
Målområde Måluppfyllelse 

2021 

Andel (%) 2021 Måluppfyllelse 

2020 

Andel (%) 

2020 

Kvalitet 4 av 7 57 3av 7 43 

Produktivitet/effektivitet 2 av 4 50 1 av 4 25 

Arbetsmiljö 4 av 4 100 1 av 4 25 

 

 

Nämnden ökar sin måluppfyllelse inom samtliga områden under 

2021. Störst förbättring sker inom arbetsmiljöområdet där samt-

liga mål nås. Sjukfrånvaron stannar på 8,3 % och den bedömda 

nöjdheten ökar trots påverkan från pandemi.  

 

Kvalitet 

Vi ser en kortare väntetid till särskilt boenden under 2021 jäm-

fört med 2022 men vi når ännu inte våra mål.  Arbetet med 

äldreplan tar sikte på att presentera en strategi för problematiken.  

 

För övrigt är det glädjande att brukarbedömningen av våra sär-

skilda boenden visar ett bra resultat samt att väntetiden på för-

sörjningsstöd minskat och når målet.  

 

Produktivitet/effektivitet 

Budgetavvikelsen går från över 8 % till ca 2 %.  

 

Nämnden fick ett nödvändigt tillskott för 2021 men har påver-

kats av belastningen kring placeringsärenden vilket gör att vi inte 

når helt fram till målet.  

 

Såväl kostnader för LSS samt IFO når målvärdet men då ska vi 

komma ihåg att det är utfallet för 2020 som presenteras. Sanno-

likt kommer utfallet för IFO 2021 att se annorlunda ut.  
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ON § 7 forts. 

 

Arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och gör att vi når båda målen 

med bäring på sjukfrånvaro.  Den långa sjukfrånvaron minskar 

till 40 %.  

 

Vad gäller nöjdhetsmåtten som kommer ur den årliga medarbe-

tarundersökningen så förbättras utfallet och ligger numera i pari-

tet med utfallet för kommunen som helhet.  

 

Utfallet visar att det arbete som pågår i våra verksamheter är rätt 

inriktade.  

 

 

Beredande organs förslag 

T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-02-01 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 § 8 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberät-

telse för 2021. 

----- 
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ON § 8  ON/2022:8 – 000 

 

Ekonomisk uppföljning januari  2022 
 

En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats 

för perioden januari 2022. Uppföljningen innehåller förbrukning 

till sista januari jämfört med budget och väsentliga periodise-

ringar av intäkter och kostnader har gjorts för januari månad. 

 

Utfallet för januari visar på en negativ avvikelse mot budget. Det 

är främst inom IFO:s verksamhet där en placering i början av 

året medför en dyrare kostnad än vad som finns i budget. I och 

med att det är tidigt på året råder osäkerhet kring hur detta kom-

mer påverka omsorgsnämndens totala resultat. 
 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-02-23. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen för den ekonomiska uppföljningen 

gällande perioden januari 2022. 

----- 
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ON § 9  ON/2022:3 – 730 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 2021 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 §  

 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2022-02-22 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021 och redovisning 

av hälso-och sjukvården i kommunen. 

 

att godkänna och prioritera de rekommenderade förbättringsför-

slagen för 2022.  

----- 
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ON § 10  ON/2022:5 – 701 

 

Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel som 

tilldelats Individ och familjeomsorgen 2021. 
 

Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar  

Socialstyrelsen genomför under åren 2021-2023 en satsning för 

subventioner av familjehemsplaceringar. För 2021 tilldelades 

Storumans kommun 370 849 kr utifrån en fördelningsnyckel som 

baseras på: 
 

• Räkenskapssammandraget för kommuner rörande familjehems-

vård (2019) 

• Andel barn placerade i familjehem i relation till befolkningen i 

kommunen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

• Andel barn placerade i jourhem i relation till befolkningen i 

kommunen åldersgrupp 0- 20 år (2019) 

• Andel av biståndsmottagare i kommunen som uppbär ekono-

miskt bistånd (2019) 

• Andel arbetslösa i kommunen 

 

Medlen kan användas till att; 

➢ Stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn 

och unga får tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård 

och obruten skolgång 

➢ Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familje-

hem och jourhem 

➢ Ökad trygghet och stabilitet för långsiktigt placerade barn 

➢ Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter 

samt ta del av deras erfarenheter för att utveckla familje-

hemsvården på verksamhetsnivå 

➢ Öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och 

unga att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och 

andra närstående 
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ON § 10 forts. 

➢ ONStöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i               

familjehem 

➢ Stöd till barn och familjehem under pågående placering 

➢ Utveckla familjehemsvården genom systematisk uppföljning 

av verksamhetens olika delar 

➢ Använda till kostnader för placeringar 

 

Individ- och familjeomsorgen har utifrån dessa förutsättningar 

valt att använda medlen till; 

➢ 106 333 kr i personalkostnader för förste socialsekreterare Elisa-

beth Olofsson som är en av nyckelpersonerna i familjehems-

gruppen i R8. I samverkansgruppen arbetar man med att rekry-

tera och utreda familjehem, utbilda nya familjehem, handleda 

familjehemmen m.m. Gruppen arbetar även med systematisk 

uppföljning. 

➢ 34 900 kr till fortbildning av socialsekreterare inom familje-

hemsvård 

➢ 223 536 kr har gått till en jourplacering på HVB-hemmet Skogs-

ro 

 

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer i 

kommuner 

Socialstyrelsen har enligt tidigare uppdrag att fördela 70 miljoner 

kronor i statsbidrag till kommuner för att kvalitetsutveckla arbe-

tet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor 

och barn m.m.  

Socialstyrelsen har under åren 2020-2022 regeringens uppdrag 

att fördela medel till kommunerna för att utveckla socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, 

sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att 

stödja arbetet med vuxna och barn i prostitution och människo-

handel för sexuella ändamål. Enligt ett nytt regeringsbeslut ska 

ytterligare 5 miljoner kronor fördelas till kommunerna vilket in-

nebär totalt 75 miljoner kronor. 

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relat-

ioner, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt  
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                                   ON § 10 forts. 

 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara 

av likvärdigkvalitet i hela landet. Personer som har utsatts för 

sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett 

var i landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och 

regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sam-

verkan mellan kommuner, regioner och berörda verksamheter är 

av stor vikt. Kunskap om behov och brister som har identifierats 

på lokal nivå bör vara utgångspunkt för arbetet. 

 

För 2021 tilldelades Storumans kommun 121 850 kr i den stora 

utlysningen och 8 123 kr i tilläggs utlysningen. Medlen har an-

vänts till 

➢ Personalkostnader för öppenvårdsbehandlare Lar-Erik Klasson 

som erbjuder stöd till både våldsutsatta och våldsutövare 

➢ Kostnader i samband med placering på skyddat boende 

➢ Litteratur om våld i nära relationer.  

➢ Advokatkostnader i samband med placering på skyddat boende 

➢ Inköp av telefon och abonnemang till Storumans Kvinnojour 

 

 

 

Överenskommelse psykisk hälsa 2021-2022 

SKR och staten träffade i december 2020 en överenskommelse om 

insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för peri-

oden 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överens-

kommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som sti-

mulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till 

kommuner och regioner. 

 

Överenskommelsen syftar därmed till att: 

• stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 

handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års 

överenskommelser 

• bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att ar-

beta utifrån bästa tillgängliga kunskap 
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   ON § 10 forts. 

• initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgrupp-

sanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka till-

gängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats. 

 

För 2021 tilldelades Storumans kommun 165 093 kr. Medlen har 

använts till; 

 

➢ 109 506 kr till inköp av Previct Alcohol samt till personalkostnader 

för implementering och användning av systemet.  

 

Previct Alcohol är en digital plattform för beroendevård, ett hjälp-

medel och ett stöd för den som vill bryta ett riskbruk eller skadligt 

bruk av alkohol eller vill undvika återfall. Previct Alcohol består av 

tre delar; en applikation i mobilen, en trådlös alkoholmätare och en 

digital behandlingsplattform. Användaren blåser i alkoholmätaren, 

alkoholmätaren kopplar upp mot användarens mobil och resultatet 

skickas till ansvarig handläggare. På den digitala plattformen kan 

användare även varje dag skatta sitt mående genom att svara på frå-

gor. Skattningen får ansvarig handläggare tillgång till.  

 

Med Previct Alcohol vill Individ- och familjeomsorgen förebygga 

alkoholberoende, minska antalet återfall samt minska kostnaderna 

för placeringar på behandlingshem.  

 

 

➢ 55 587 kr till personalkostnader för att under 2021 starta upp en re-

gelbunden och strukturerad samverkan mellan Beroendeteamet 

Södra Lappland, primärvården, öppenvårdspsykiatrin och Individ-

och familjeomsorgen. Möten med medarbetare från respektive 

verksamheter sker en gång i månaden. Syftet/målet är att jobba för 

ett samordnat stöd för personer med psykisk ohälsa, risk-

bruk/beroende samt de med samsjuklighet. 

 

 

Beredande organs beslut 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-02-09 
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Omsorgsnämnden beslutar 

                       

att godkänna redovisningen av 2021 års statsbidrag och stimulans-

medel som tilldelats Individ- och familjeomsorgen.  

----- 
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ON § 11  ON/2022:9 – 700 

 

Internremiss 
 

Samsjuklighetsutredningen föreslår i sitt delbetänkande en ge-

nomgripande reform av samhällets insatser till personer med 

samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmanna-

skap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller 

beroende.  

 

Storumans kommun tillhör en av de 141 remissinstanser som 

getts möjlighet att yttra sig om förslagen och/eller innehållet i 

betänkandet. Omsorgsnämnden har av Kommunstyrelsen om-

betts att lämna förslag till yttrande.  

 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 202-02-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att uppdra till presidiet att lämna förslag på yttrande till kom-

munstyrelsen. 

----- 
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ON § 12  ON/2022:11 – 000 

 

Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 

Vård & omsorg 2021 
 

 

Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 

fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i 

syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbi-

draget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpen-

ningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.  

 

LSS omsorgen har använt pengarna för att bibehålla dagpen-

ningen som tidigare höjts för de som är inskriven i daglig verk-

samhet enligt LSS. 

 

  

Statsbidrag motverka ensamhet bland äldre 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 

fördel a medel till landets kommuner för att motverka ensamhet 

bland äldre samt för att säkerställa en god vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom. 

 

Äldreomsorgen har valt att använda pengarna till extraresurs på 

Vikbacka i Tärnaby för att skapa förutsättningar för personalen 

att aktivera både enskilt och i mindre grupper. Pandemin har 

gjort att de inte haft möjlighet till besök i samma utsträckning 

som tidigare. 

 

 

Statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård och omsorg för 

äldre 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 

fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. 

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och om-

sorg av äldre personer.  
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 ON § 12 forts. 

 

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra 

förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på ut-

vecklingsområden kan vara:  

 

• förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor  

• arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom  

• motverka ensamhet bland äldre  

• öka personalkontinuiteten  

• förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala 

och regionala hälso- och sjukvården  

• förebygga smittspridning av covid-19  

• utveckla stöd till anhörigvårdare  

• utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom 

äldreomsorgen  

 

Vård och omsorg har valt att använda medlen till: 

• Uppgradera verksamhetssystemet från procapita till LifeCare. 

• Byta ut larmen på alla särskilda boenden. 

• Digitala lås inom hemtjänst  

• Iloc lås till tranans boende 

• Digitala medicinskåp till Blåsippan och Sibyllagården 

 

Statsbidrag Äldreomsorg, teknik, kvalitet och effektivitet 

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 200 000 

000 kronor i enlighet med överenskommelsen från den 22 de-

cember 2020 mellan staten och Sveriges Kommuner och Reg-

ioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus. Av dessa medel ska 168 700 000 kr fördelas till 

samtliga kommuner. Medlen fördelas efter en fördelningsnyckel 

baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i kommunen, 

men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till varje kom-

mun. 

 

Äldreomsorgen har använt pengarna till 

• Inköp av larmtelefoner på alla boenden 

• Inköp av fler medicindelare  
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ON § 12 forts. 

 

Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 
 

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt fi-

nansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och  

befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. De an-

ställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal. 

 

Vård och omsorg har haft 6 personer som arbetat 50%, studerat 

50% och bibehållit sin heltidslön. Dessa arbetar på Tranan, Blå-

sippan, Sibyllagården och Hemtjänsten i Storuman. 

 

Statsbidrag för främjande av God och nära vård, överens-

kommelsen 2021 

Kommunerna har genom de regionala samverkans- och stöd-

strukturerna (RSS) tilldelats medel för utvecklingsområdena ut-

vecklingen av den nära vården med primärvården som nav samt 

goda förutsättningar för vårdens medarbetare. 

 

Vård och omsorg har använt pengarna till resurser för medi-

cinska enheten och hemtjänsten för att skapa möjlighet att jobba 

tillsammans med regionen i omställningen till nära vård. 

• Det har varit workshops med vårdpersonal vid tre tillfällen 

under 2021, ett digitalt för både Storuman och Tärnaby och 

två fysiska, ett på vardera ort. 

• Vi har regelbundna arbetsmöten med Regionen i alla led, led-

ning, chefer och medarbetare för att förbättra där det behövs 

och få till bra samverkan. 

• Vi har haft arbetsmöten i syfte att stärka patientsäkerhetstän-

ket i kommunen. 

• Påbörjat projekt palliativ vård. 

 

 

Beredande organs förslag 

T.f äldreomsorgschef Anna Krioks tjänsteutlåtande 2022-02-18. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen av 2021 års statsbidrag och stimu-

lansmedel som tilldelats Vård och omsorg. 

                                   ----- 
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ON § 13  ON/2021:112 – 700 

 

Motion - Dagverksamhet för äldre 
 

Karin Malmfjord har i motion föreslagit att omsorgsnämnden ska 

införa dagverksamhet för att satsa på förebyggande åtgärder 

inom sin verksamhet samt att 

• Kontakta föreningar och organisationer för att utveckla sam-

arbeten för dagverksamhet för äldre samt att; 

• Dagverksamhet startas upp på våra boende samt för övriga 

äldre.  

 

Omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående mot-

ionen. Omsorgsnämnden arbetar under perioden 2021-04-01 – 

2022-03-30 med en strategi för den framtida äldreomsorgen. Ar-

betet är på väg att slutföras och medborgardialog kommer att ge-

nomföras under februari och mars 2022 angående det arbete som 

genomförts.  

 

I detta arbete konstateras delvis samma slutsatser som Malmfjord 

pekar på i sin motion där daglig verksamhet kan vara en åtgärd 

som på sikt stärker de äldre i samhället. 

 

Under hösten 2021 fördes en dialog med samtliga föreningar och 

organisationer med kopplingar till våra seniorer just utifrån hur 

deras roll skulle kunna se ut i en framtida daglig verksamhet. 

Den dialogen kommer att fortsätta i samband med stundande 

medborgardialog om den framtida strategin.  

 

Utifrån den strategi som slutligen kommer att antas i omsorgs-

nämnden bör det vara omsorgsnämndens sak att avgöra vilka in-

satser som bäst stärker de äldre i vårt samhälle. Möjligen kom-

mer det att vara just dagverksamhet men det kan också vara 

andra aktiviteter som behöver övervägas.  

 

Därför bör nämnden få chans att avsluta sitt strategiarbete och 

därifrån få ta ställning till vilka framtida insatser som ska priori-

teras inom tilldelad ekonomisk ram. Inte utifrån ett enskilt inspel 

utan beaktande av andra överväganden.   
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ON 13 forts. 

 

Beredande organs förslag 

T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-02-17 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att motionen avslås. 

----- 
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ON § 14 

   

Information från t.f. socialchef 

 
T.f. socialchef Patrik Nilsson informerar att det har anställts en 

ny enhetschef för hemtjänsten Storuman som tillträder 1 april. 

Även Granhöjden har fått en ny enhetschef som tillträde 14 feb-

ruari. 

Sjukfrånvaron har varit relativt hög under årets första månader. 

Personalen inom vården blir testade regelbundet. 

 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

----- 
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ON § 15 

   

Delgivning av delegationsbeslut januari 2022 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Johanna Figueroa, handläggare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Sara Berglund, socialsekreterare 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut gällande 

januari månad. 

----- 
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ON § 16 

   

Meddelanden 
 

2022-01-14 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 41-22. Sa-

ken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU. 

 

2021-12-22 Nya arvodesbelopp fr om 2022-01-01. Dnr 

ON/2021:110. 

 

2022-01-31 från Stockholms tingsrätt. Mål nr T 7976-21. Vård-

nad om barn 

 

2022-02-01 från Lycksele Tingsrätt. Mål nr T50-22. Saken: Un-

derättelse 

 

2022-02-02 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 41-22. Saken 

Omedelbart omhändertagande enligt LVU, avskrivning. 

 

2022-02-03 Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 6946-21. 

Saken: Bistånd enl SoL prövningstillstånd. 

 

2022-02-07. Från Förvaltningsrätten i Umeå. Målnr 2336-21, 

Saken:Kallelse. 

 

2022-02-21 Från Lycksele Tingsrätt. Mål nr T50-22. Dom. 

 

2022-02-23 Från Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 3437-21. 

Saken: Beredande vård av unga. 

 

                                
                               Omsorgsnämnden beslutar 

                                    

att godkänna redovisningen. 

----- 
 

 

 

 

 

 


