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Omsorgsnämnden  2019-03-20  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunhuset,  Paragrafen, 09:00 – 14.30 

 

 

 

Beslutande Roland Gustafsson, (KD)       ordförande        

 Bo Anders Johansson, (S)      vice ordförande 

Eva Banstorp (M) 

 Catarina Samuelsson (L) 

 Therese Granström ( C)   

Gullbritt Larsson (S) 

Linda Glasin (V)                     ersättare 

 

  

Övriga Johanna Figueroa Mattsson    sekreterare        §§ 18 - 24 

 Kerstin Olla-Grahn        socialchef         §§ 19-20, 22, 24      

 Jessica Boström ekonom            § 18 

 Nina Wallin,                            personligt ombud 

 Anna Kroik        enhetschef 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson 

Justeringens 

plats och tid Socialkontoret 2019-03-27 

    

Underskrifter Sekreterare  §§  17 - 24 

  Johanna F Mattsson  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2019-03-20   

   

Datum för anslags uppsättande 2019-03-27 Datum för anslags nedtagande 2019-04-15 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna F Mattsson  
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ON § 17 

   

Genomgång av föregående protokoll. 

 
Ordförande Roland Gustafsson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll från 2019-02-13. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

----- 
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ON § 18  ON/2019:10 – 706 

 

Ekonomisk uppföljning februari 2019 
 

Efter att två månader gått på 2019 är det några verksamheter som sticker 

                                   ut negativt. 

                                   Ekonomiskt bistånd, som ligger under IFO, har redan förbrukat  ca 44% av 

                                   sin totala budget. Alla hemtjänstområden förutom omr 2 har i dagsläget 

                                   ett underskott. 

                                   Inom äldreomsorgen har Tranan förbrukat mer personal- och övriga kost- 

                                   nader. 

               Inom särskilda omsorgen beror underskottet på Prästkragens omställning 

                                   som pågår.  

Särskilda omsorgen får dock ett tillskott i budget då det tillkommit ett  

statsbidrag för habiliteringsersättning för 2019 på ca 230 000 kronor. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 19  ON/2016:73 – 701 

 

Uppsägning av avtal för omförhandling. 
 

Omsorgsnämnden i Storuman har sedan ett antal år tillbaka avtal med 

Region Västerbotten gällande drift av verksamhet med växelvårds-

/korttidsplatser på Backens sjukstuga. Omsorgsnämnden bedömer att 

kostnaden per vårdplats är så pass hög att en översyn av kostnaderna för 

verksamheten måste göras. Socialchefen har under hösten 2018 informerat 

ansvarig verksamhetschef vid Region Västerbotten om att Omsorgsnämn-

den avser att se över nu gällande avtal. Uppsägningstiden är 12 månader. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att säga upp avtalet med Region Västerbotten gällande drift av växel-

vårds-/korttidsplatser. 

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

----- 

 

 

 

 
 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (10)  

   

Omsorgsnämnden 2019-03-20  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 20  ON/2019:33 – 730 

 

Framtagande av Äldreplan för Storumans kommun  
 

Kommunfullmäktige i Storuman antog 2017-04-25, efter rekommendation 

från AC Konsensus, en revidering av Äldreplan för Västerbotten 2013-2020 

med utblick mot 2040 (KS/2017:15). Samtidigt beslutade Kommunfullmäk-

tige att Äldreplanen skulle implementeras i styrelsens och nämndernas 

verksamhetsplaner. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott har diskuterat äldreomsorgens utveckling i 

kommunen och funnit att den politiska viljan och styrningen av äldre-

omsorgen mot en given målbild måste bli tydligare. 

 

Ett sätt att ta ett starkare grepp om äldreomsorgens utveckling i kommunen 

är att utarbeta en särskild Äldreplan för Storumans kommun. Socialchefen 

har därför fått i uppdrag av omsorgsnämndens arbetsutskott att ta fram ett 

förslag till hur framtagande av en sådan plan skulle kunna ske. Mot bak-

grund av detta föreslås att det sätt med delområden som den länsövergri-

pande Äldreplanen är upplagd får utgöra grund för en lokal Äldreplan för 

Storumans kommun med 

 

    Målbild 

 Syfte och målgrupp 

 Beskrivning av kommunen samt befolkningsutveckling 

 Samverkan 

 Förebyggande och hälsofrämjande insatser 

 Boende, samhällsplanering och infrastruktur 

 Mänskliga rättigheter, jämlik vård och omsorg 

 Delaktighet och inflytande 

 Områden med regionala överenskommelser/fokusområden 

 Rehabilitering 

 Kompetens och personalförsörjning 

 Digitalisering 

 Forskning, utveckling och utbildning 

 Uppföljning 

 

Med tanke på att Kommunfullmäktige antagit den länsgemensamma Äldre-

planen behöver en politisk dialog inom kommunen ske gällande på vilken 

politisk nivå som en lokal Äldreplan ska fastställas eller antas. 
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forts § 20 

 

Förslag till projekt för genomförande av arbetet med lokal Äldreplan: 

 

Projektägare: Omsorgsnämnden  

Styrgrupp: Omsorgsnämndens arbetsutskott 

Projektledare: Omsorgsnämndens ordförande med biträde av socialchef. 

Projektarbetsgrupp: Utses i samråd mellan socialchef och omsorgs- 

nämndens ordförande efter diskussion i omsorgsnämnden. 

Medverkan av utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning är önskvärt. 

 

Extern medverkan: Projektet har ingen egen budget. Externa tjänster för 

mindre belopp kan dock köpas från socialchefens budget. Inga exakta siff-

ror anges här. 

 

Tidplan: Arbetet med Äldreplanen påbörjas under våren 2019 och bör vara 

klart för politisk behandling under hösten 2019 så att planen kan träda i 

kraft fr.o.m. 2020. 

 

Notering :Projektledare och styrgrupp har rätt att ändra på föreslagna rubri-

ker i planen. Ambitionen är att planen ska vara ett lättläst dokument som 

kan tjäna som vägledning i planeringen av insatser för äldre i Storumans 

kommun. Planen bör också följa eventuella regionala styrdokument som har 

påverkan på kommunens verksamhet inom äldreområdet. 

 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att påbörja arbetet med Äldreplan för Storumans kommun med målet att 

planen ska kunna behandlas politiskt under 2019 för att kunna gälla från 

och med 2020. 

----- 
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ON § 21  ON/2019:30 – 710 

 

Antagande om bildande av en familjehemsenhet inom Region 

8, samarbete och ansvarsfördelning. 
 

Syftet med att införa en familjehemsenhet i Region 8 (10) är att underlätta 

och effektivisera marknadsföring och rekrytering av familjehem. Syftet är 

också att genom en gemensam familjehemsbank skapa möjlighet att med 

dessa gemensamma resurser till större delen tillgodose behovet av familje-

hem, utan att behöva förlita sig till konsultföretagen. 

 

Genom en familjehemsenhet ska behovet av extern handledning och utbild-

ning av familjehem också kunna tillgodoses. 

 

Det är ett gemensamt ansvar att verka för ett gott samarbete ska komma till-

stånd mellan kommunerna i Region 8 (10). Familjehemsgruppens nuva-

rande arbete kommer att fortsätta vad gäller utveckling och planering. Inom 

familjehemsgruppen kommer 1,5 tjänst att fördelas mellan befintliga med-

arbetar för det utökade arbetet med nyckelpersoner. 

 

Avtalet gäller under en prövotid på 3 år. Avtalet är bindande för respektive 

kommun under prövotiden. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta samverkansavtal och riktlinjerna för familjehemsenheten.  

 

att uppdra till individ och familjeomsorgs chef Rebecca Georgsson teckna       

avtalet. 

----- 
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ON § 22  ON/2019:32 – 770 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 2018 samt kvalitetsredovisning 

av hälso- och sjukvård. 

 

Vårdgivaren, ON har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och patient-

säkerhetsarbetet och ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) upprätthålls.  

Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsar-

betet 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 verk-

samhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter 

tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018 

 

att godkänna förbättringsförslag för 2019 

----- 
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ON § 23 

   

Redovisning av delegeringsbeslut februari 2019 

 
 

Ann-Christine Burman-Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Arnfjell, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Erik Wennstig-Winka, socialsekreterare 

 

Sara Pettersson, socialsekreterare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Anna Kroik, handläggare 

 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten och godkänner 

Redovisningen. 

----- 
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ON § 24 

   

Taxor och avgifter för omsorgsnämnden 2019  (ON/218:89) 
 

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-12-12 att då gällande 

taxor och avgifter inom nämndens samtliga verksamhetsområden ska ses 

över och att 2018 års taxor avgifter gäller t om 2019-03-31. Denna översyn 

kommer dock inte att bli klar innan årsskiftet varför nu gällande taxor och 

avgifter föreslås ligga kvar på 2018 års nivå till och med 2019-12-31. 

 

Eventuellt nya taxor träder då i kraft 2020-01-01. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att nuvarande belopp för taxor och avgifter ska gälla till och med 

     2019-12-31. 

----- 

 

 
 

  

  

 


