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Plats och tid

Rådslaget, 09:00 – 10:30

Beslutande

Roland Gustafsson (KD)
Therese Granström (C )
Gullbritt Larsson (S)
Eva Banstorp (M)
Catharina Ingvarsson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Anders Johansson
Linda Glasin (V) tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson

Övriga

Patrik Nilsson, t.f. socialchef
Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef
Rebecca Georgsson, ifo chef
Alexander Jonsson, utredare
Johanna Figueroa, nämndsekreterare

Utses att justera

Therese Granström

Justeringens
plats och tid

Socialkontoret 2022-01-18 kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1 - 5
Johanna Figueroa

Ordförande
Roland Gustafsson

Justerande
Therese Granström

Bevis om anslag
Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum

2022-01-18

Datum för anslags uppsättande

2022-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum för anslags nedtagande 2022-02-11

Underskrift
Johanna Figueroa
____________________________________________________________________________________________________
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ON/2019:33 – 730

Utkast information om äldreplanen
Utredare Alexander Jonsson går igenom förslaget informationsmaterial.
Materialet kommer att nå medborgare för synpunkter genom digitala träffar och fysiska träffar om möjlighet finns med tanke på
smittspridningen av covid-19.
-----

____________________________________________________________________________________________________
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ON/2020:113 – 012

Uppföljning internkontrollplan 2021
Enligt planen för internkontroll görs en avrapportering om utfallet av utförda kontroller till förvaltningschef. Enskilda avvikelser
rapporteras också till förvaltningschef som utifrån om observationen anses vara av större karaktär rapporterar den till omsorgsnämnden.
Den övergripande bedömningen görs enligt nedanstående bedömningsskalan:
• Otillfredsställande – allvarliga och/eller omfattande avvikelser har identifierats
• Större utvecklingsbehov – ett flertal väsentliga avvikelser
har observerats
• Utvecklingsbehov – mindre och medelstora avvikelser har
identifierats
• Tillfredsställande – endast mindre avvikelser har identifierats
Process
Budgetföljsamhet
Leverantörsfakturor
Momsredovisning
Attestreglemente
Delegationsordning
Investeringar

Kontrollmoment

Bedömning

Att verksamheten bedrivs inom tilldelad Utvecklingsbehov
ram. Avvikelser rapporteras till nämnd.
Rätt kontering samt korrekt innehåll på Tillfredsställande
fakturorna.
Korrekt hantering av momsredovisning Tillfredsställande
och återkrav.

Att reglementet med tillhörande anvisningar följs
Att delegationsordningen följs och att
beslut anmäls till nämnden

Tillfredsställande
Tillfredsställande

Att investeringar skett i enlighet med gäl- Tillfredsställande
lande regler.

Omsorgsnämnden beslutar
att uppföljningen av internkontroll 2021 godkänns.
-----
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ON/2021:7 – 700

Redovisning av statsbidrag för personligt ombud
2021
Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år som lider av
psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter att få vardagslivet att fungera. Ett Personligt ombud
arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från
myndigheter.
Tillsammans med den enskilde görs en plan för att ge råd, stöd
och hjälp till förändring. Det kan handla om ekonomi och bostad,
om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller
om relationer till familj och vänner. Det Personliga ombudet är
ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man behöver och har rätt till.
Ett Personligt ombud kostar ingenting.
Storumans kommun tillhör regionen Södra Lappland. Kommunerna Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Lycksele
samt Malå delar på tre heltidstjänster som bekostas av statsbidrag. Ett av de
Personliga ombuden är stationerad i Storuman men ansvarar
även för att erbjuda insatsen i Sorsele kommun. För 2021 har
Storumans
kommun erhållit 404 530 kr i statsbidrag.
Varje år skall regionen Södra Lappland till Länsstyrelsen rapportera in hur medlen används och beskriva hur verksamheten Personligt ombud bedrivits.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen/uppföljningen av statsbidrag för
verksamhet Personligt ombud 2021.
-----
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ON § 4

Delgivning av delegationsbeslut december 2021
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ann-Christine Johansson, socialsekreterare
Annica Sjölander, socialsekreterare
Elisabeth Olofsson, socialsekreterare
Emilia Ronnhed, handläggare
Linda Wallin, socialsekreterare
Omsorgsnämndens ordförande
Sara Berglund, socialsekreterare
Sofia Lindberg, handläggare
Theresé Mörtzell, socialsekreterare
Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare
Martina Andersson, biståndshandläggare
Monica Ek, biståndshandläggare
Ida Olofsson, biståndshandläggare
Ingalill Rönnholm, biståndshandläggare

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delgivna delegationsbeslut för
december 2021.
-----
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ON § 5

Meddelanden
2021-12-10 från Lycksele tingsrätt. Mål nr T645-21. Dom avser entledigande.
2021-12-10 från Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 3437-21. Föreläggande gällande överklagan.
2021-12-20 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1244-21. Dom.
Saken: Insatser enligt LSS.
2021-12-20 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1593-1. Dom.Saken: Bistånd enligt SoL 2001:453
2021-12-27 från Lycksele tingsrätt. Mål nr Ä560-21. Protokoll.Saken:
Adoption
2022-01-10 från Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 6946-21. Protokoll. Saken: Bistånd enligt SoL

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden.
-----
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Expediering

