
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)  

 

Omsorgsnämnden  2021-12-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Plats och tid Paragrafen, 09:00 – 11:30 

 

Beslutande Roland Gustafsson (K) 

 Bo Anders Johansson (S) 

 Gull-Britt Larsson (S) 

 Therese Granström (C) 

 Emma Hörnqvist (L) 

 Mats Eliasson (V) 

 Eva Banstorp (M   

 

Övriga Patrik Nilsson, t.f. socialchef                                     §§ 64, 67 

 Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef 

 Rebecca Georgsson, ifo-chef                                      §§ 68 – 70, 73 - 74 

 Jessica Boström, ekonom                                              § 62, 65 

 Dean Carson, projektledare                                           § 63 

 Kvinnojouren i Storuman                                               § 61   

 Johanna Figueroa, nämndsekreterare §§  66, 71-72, 75- 76 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Therese Granström  

Justeringens 

plats och tid Socialkontoret 2021-12-15 kl 13.00  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 61 - 76  

  Johanna Figueroa 

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Therese Granström 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-12-08   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-12-16 Datum för anslags nedtagande 2022-01-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa  
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Omsorgsnämnden 2021-12-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

ON § 61 

   

Kvinnojouren i Storuman 

 
Kvinnojouren i Storuman presenterar sin verksamhet för omsorgsnämnden. 

 

Omsorgsnämnden tackar för presentationen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-12-08  
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ON § 62 

   

Ekonomisk uppföljning januari - november 2021 

 
Budgetuppföljning för Omsorgsnämnden har upprättats för perioden januari 

– november 2021. Uppföljningen innehåller förbrukning till och med 30 

november jämfört med budget. Väsentliga periodiseringar av kostnader och 

intäkter har gjorts för perioden. 

Prognosen för hur året kan sluta har försämrats i jämförelse med delårsrap-

porten per sista augusti. Prognosen visar på ett underskott med ca 8,3 mkr. 

IFO utgör mer än hälften av underskottet på grund av fler placeringar inom 

både vuxen missbruk, placering familjehem samt placering barn och unga. 

Även hemtjänsten har försämrat sitt resultat. Inom äldreomsorgen har pro-

gnosen däremot förbättrats. En del av det kan förklaras av tillfälliga ersätt-

ningar i form av ersättning för sjuklönekostnader. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska redovisningen. 

---- 
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ON § 63 

   

God och nära vård 

 
Dean Carson närvarar på plats och presenterar sitt pågående projekt God 

och nära vård. Planerat är att projektarbetet skall var klarat i mars månad 

2022. Dean presenterar en logisk karta för Storuman Cares 2050. 

 

Omsorgsnämnden tackar Dean för informationen. 

----- 
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ON § 64  ON/2021:93 – 701 

 

Politisk överenskommelse gällande samverkan vid utskriv-

ning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpades i Västerbotten från 

och med den 3 april 2018. Målgruppen är enskilda oavsett ålder som efter 

att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från social-

tjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den 

regionfinansierade öppna vården. Lagen innebär att verksamheternas egen 

planering börjar vid inskrivningsmeddelandet och att en patient med behov 

av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att 

den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar, oavsett 

helg eller vardag.   

I den reviderade överenskommelse mellan Region Västerbotten och kom-

munerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning regleras att 

kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som 

anges i 5 kap. 4§ samverkanslagen. 

 

Utifrån förändrad betalningsansvarsmodell har ett reviderat förslag av poli-

tisk överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i Väs-

terbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

tagits fram. Detaljfrågor kring ansvarsfördelning mellan parterna samt defi-

nitioner av termer och begrepp i utskrivningsprocessen hänvisas till länsru-

tinen. Termer och begrepp utgår från gällande lagstiftning och Socialstyrel-

sens termbank.   

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 

2021 att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbot-

ten och socialnämnderna i länets 15 kommuner i Västerbotten besluta:  

 

• att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket in-

nebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla pa-

tienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 

sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar.   

• att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård gäller.    

• att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare överens-

kommelsen mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i  
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ON § 64 forts. 

 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).   

• att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 

januari 2022.   

 

Beredande organs förslag 

T.f. socialchef Patrik Nilssons yttrande 2021-10-26.  

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslag 2021-10-27 §100 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att beslutar enligt rekommenderat förslag.  

----- 
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ON § 65  ON/2021:80 – 002 

 

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde 

 

 
Ansvar      Beslutsattest ordinarie    Ersättare 

520             IFO-chef     Tf äldreomsorgschef 

530             Tf äldreomsorgschef    IFO-chef 

532             Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden    Enhetschef Vikbacka 

533             Enhetschef Vikbacka    Enhetschef hemt omr 1/Granhöjden 

534             Enhetschef Tranan     Enhetschef hemtj omr 2,3,4 

535             Enhetschef Sibyllagården              Enhetschef Blåsippan 

537             MAS                          Tf äldreomsorgschef 

538             Enhetschef hemtj omr 2,3,4    Enhetschef Tranan 

539             Enhetschef Blåsippan    Enhetschef Sibyllagården 

540             Enhetschef särskilda omsorgen    Tf äldreomsorgschef 

542             Enhetschef medicinsk enhet    MAS 

563             IFO-chef     Tf äldreomsorgschef 

 

 

Beredande organs förslag  

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-11-15 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 109  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde. 

----- 
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ON § 66  ON/2021:81 – 006 

 

Sammanträdesplan 2022 för omsorgsnämnden och omsorgs-

nämndens arbetsutskott 
 

Enligt gällande reglemente ska omsorgsnämnden bestämma datum för sina 

sammanträden. Nämndsekreteraren har efter samråd med omsorgsnämn-

dens presidium och t.f. socialchef tagit fram ett förslag till sammanträdes-

plan år 2022 för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

 

Omsorgsnämnden 

 

Tisdag 18 januari 

Onsdag 2 mars 

Onsdag 25 maj 

Onsdag 21 september 

Onsdag 19 oktober 

Onsdag 7 december 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Tisdag 18 januari, personärenden 

Onsdag 9 februari 

Onsdag 6 april, personärenden 

Onsdag 11 maj 

Onsdag 15 juni 

Onsdag 17 augusti 

Onsdag 7 september 

Onsdag 5 oktober 

Onsdag 23 november 

 

Beredande organs förslag  

Förvaltningsassistent Johanna Figueroas tjänsteutlåtande 2021-10-12.  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag2021-11-24 § 110  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastslå den presenterade sammanträdesplanen 2022 för omsorgsnämn-

den och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

----- 

 

 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (18)  

   

Omsorgsnämnden 2021-12-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 67  ON/2021:82 – 706 

 

Detaljbudget 2022 
 

Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott motsvarande cirka 7 mnkr 

för 2021. 

Inför 2022 har kommunstyrelsen föreslagit att omsorgsnämnden ska få en 

ramökning motsvarande 15 mnkr utöver tidigare beslutade 1 %.  

Detaljbudgeten av lagd utifrån den förutsättningen och inom ram.  

 

Beredande organs förslag 

T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-11-12. 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 111  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättad detaljbudget för 2022. 

----- 
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ON § 68  ON/2021:83 – 012 

 

Uppföljningsplan 2022 
 

Omsorgsnämnden skall fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden för 2022. 

 

 

Beredande organs förslag  

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-10-19  

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-11-24 § 112 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa uppföljningsplan för 2022.  

----- 
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ON § 69  ON/2021:84 – 012 

 

Internkontrollplan 2022 
 

Enligt gällande reglementet för intern kontroll skall Omsorgsnämnden upp-

rätta en särskild plan för den interna kontrollen.   

 

 

Beredande organs förslag 

Ifo- chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-10-19. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-11-24 § 113. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta planen för internkontroll inom omsorgsnämndens verksamhetsom-

råde enligt presenterat förslag 2022.  

---- 
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ON § 70  ON/2021:85 – 002 

 

Delegationsordning 
 

En målsättning har varit att Omsorgsnämndens delegationsordning skall re-

videras varje år samt alltid i direkt anslutning till att lagrum eller uppdrag 

förändras. Sedan delegationsordningen revideras senast så behöver beslut 

läggas till som är av vikt och som saknas i nuvarande version.  

 

Beredande organs förslag 

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-11-03 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 114  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreslagen delegationsordning för omsorgsnämnden att gälla 

från och med 2022-01-01. 

----- 
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ON § 71  ON/2021:47 – 700 

 

Klagomål och synpunkter 
 

Enligt gällande rutiner ska en sammanställning redovisas över inkomna 

klagomål och synpunkter till omsorgsnämnden två gånger per år. Samman-

ställningen ska användas som underlag för att förebygga fel och brister, ut-

veckla verksamheten och identifiera nya eller inte tillgodosedda behov. 

 

En sammanställning har upprättats för perioden 210101-211031.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Johanna Figueroas tjänsteutlåtande 2021-11-09  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 115  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen på klagomål och synpunkter för perioden 

202101-01–2021-10-31. 

----- 
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ON § 72  ON/2021:94 – 006 

 

Ordförandes tjänstgöringsdagar 2022 
 

Enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda ska deltidsarvode-

rade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive nämnd 

senast 31 januari varje år.  
 

 

Beredande organs förslag  

Förvaltningsassistent Johanna Figueroas tjänsteutlåtande 2021-10-27.  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 116  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att tjänstgöringsdagarna för omsorgsnämndens ordförande är onsdagar un-

der 2022. 

----- 

 

 
 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (18)  

   

Omsorgsnämnden 2021-12-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 73  ON/2021:87 – 754 

 

Utökat ekonomiskt bistånd för julen 2021 
 

Sedan flera år tillbaka har det funnits möjlighet för personer som långvarigt 

lever på försörjningsstöd att ansöka om extra bistånd till julklappar till sina 

barn samt extra bistånd till julmat. Inför julen 2020 utbetalades totalt 10 100 

kr i extra bistånd.  

 

Personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd saknar marginaler 

för att spara egna medel inför julens alla extra utgifter. 

 

Bedömning görs att detta extra bistånd är en viktig del i att barn i bistånds-

beroende familjer skall ges likvärdiga möjligheter som övriga barn i sam-

hället. 

 

Individ- och familjeomsorgen föreslår följande bistånd/summor; 

 

• Extra matpengar 250 kr per person i hushållet 

• Bistånd till julklapp till hemmaboende barn 350 kr per barn 

• Bistånd till placerat barn i familjehem/hvb-hem 200 kr per barn 

 

Beredande organs förslag 

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-10-19.  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 117.  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd skall beviljas 

extra bistånd enligt SoL 4:2 inför julen 2021 enligt ovanstående förslag.   

 

att individ- och familjeomsorgen redovisar för nämnden hur mycket medel 

som gått ut i extra bistånd under 2021. 

----- 
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ON § 74  ON/2021:99 – 754 

 

Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2022 
 

Enligt 4 kap 3§ andra stycket i Socialtjänstlagen (2011:453) ska Regeringen 

varje år besluta om riksnormen.  

Socialdepartementet bereder ärendet och beslutet innebär en ändring i Soci-

altjänstförordningen (2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast 

totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek. De nya sum-

morna i riksnormen framgår i Socialtjänstförordningen.  

Från och med år 2012 beslutar varje kommun själva vilken fördelning man 

vill ha på de olika behovsposterna inom ramen för totalsumman. I riksnor-

men för 2022 har samtliga poster räknats upp med 1,6 % jämfört med 2021. 
 

Beredande organs förslag 

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-10-28  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 2021-11-24 § 118.  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fördelningen av 2022 års riksnorm beslutas av ifo-chef. 

----- 
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ON § 75  

  

Delgivning av delegationsbeslut september - november 2021 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Rebecca Georgsson, enhetschef 

 

Sara Berglund, socialsekreterare 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

Christina Bäcklund, enhetschef 
 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 76 

   

Meddelanden 
 

2021-10-19 Från Kammarätten i Sundsvall. Mål nr 2567-21 Underrättelse 

 

2021-10-20 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1768-21. Saken: Beslut 

om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser, 

LVU. 

 

2021-10-12 från kommunstyrelsen. Beslut om nyckeltal för måluppfyllelse 

inom KKiK 2021 (KS/2021:25). 

 

2021-10-25 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1826-21. Saken: Ome-

delbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall, LVM. 

 

2021-10-28 Från Förvaltningsrätten i Sundsvall. Mål nr2986-21. Överkla-

gan 

 

2021-11-02 Från Kammarrätten i Sunsvall. Mål nr 367-21. Saken: Bistånd i 

form av hemtjänstinsatser. 

 

2021-11-04 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1826-21.Saken: Bere-

dande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

 

2021-11-08 Från Lycksele Tingsrätt. Mål nr B 526-21. Dom. 

 

2021-11-29 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1768-21. Dom 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


