
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9)  

 

Omsorgsnämnden  2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, Kommunhuset, 09:00 – 10.00 

 

Beslutande Roland Gustafsson, (KD) 

 Bo Anders Johansson (S) 

 Therese Granström  (C ) 

  Emma Hörnqvist (L) * 

 Gull-Britt Larsson (S) * 

 Eva Banstorp (M) 

     

Övriga Patrik Nilsson, t.f. socialchef 

 Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef 

 Rebecca Georgsson, Ifo-chef 

 Jessica Boström, ekonom 

 Johanna Figueroa, nämndsekreterare 

               

 ’ närvaro via länk   

 

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson   

Justeringens 

plats och tid Storumans kommunhus, socialkontoret 2021-01-28 kl 11.00  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 1 - 7 

  Johanna Figueroa  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommu-

nens anslagstavla. 

 

Sammanträdesdatum 2021-01-20   

   

Datum för anslags uppsät-

tande 

2021-01-28 Datum för anslags nedtagande 

2021-02-20 

   

Förvaringsplats för proto-

kollet 

Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa  
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

ON § 1  ON/2020:2 – 000 

 

Ekonomiskt uppföljning 
 

Årsbokslutet är inte helt klart ännu men resultatet ser ut att sluta med ett 

underskott på cirka 13,2 miljoner. Som tidigare redovisats är det hemtjäns-

ten som utgör det största överskridandet med cirka 9,9 miljoner samt verk-

samhet Backen och avtalet med Region Västerbotten. 

 

Årsbokslut med tillhörande verksamhetsberättelse redovisas på sammanträ-

det i mars. 

 

 

Förslag till beslut 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 2  ON/2021:1 – 006 

 

Regler och anvisningar för sammanträde på distans 
 

Enligt kommunstyrelsens och nämndernas reglemente från 2019-01-01 får 

nämnden sammanträda med ledamöter närvarande på distans om särskilda 

skäl föreligger. Med nuvarande pandemisituation har det ansetts motiverat 

att använda möjligheten mer än i ett normalläge. 

 

Sammanträde på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03, § 166 att fastställa regler och an-

visningar för sammanträden på distans i kommunstyrelsen och kommunsty-

relsens arbetsutskott samt att rekommendera övriga nämnder att fastställa 

motsvarande dokument.  

 

Mot bakgrund av detta har förslag till regler och anvisningar upprättats som 

avser sammanträden på distans i omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. 

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Johanna Figueroas tjänsteutlåtande 2021-01-11 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa de upprättade förslaget för regler och anvisningar för samman-

träden på distans i omsorgsnämnden och dess arbetsutskott att gälla från 

och med 2021-01-20. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 3  ON/2020:31 – 790 

 

Redovisning av klagomål och synpunkter 2020-06-01- 

2020-12-31 
 

Vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. 

Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller 

för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som 

har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  

 

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller 

dessa krav och mål. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet avses övrigt 

som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på för-

bättringar. 

 

Alla inkomna klagomål och synpunkter ska registreras som allmän hand-

ling. 

Den klagande ska upplysas om att klagomålet registreras som allmän hand-

ling vilket innebär att handlingen är offentlig. Sekretessprövning ska göras i 

alla inkomna ärenden. 

Samtliga ärenden skall sammanställas, alla uppgifter beträffande brukaren 

ska vara avidentifierade. Sammanställningen skall presenteras för nämnden 

minst 2 ggr per år. Det samlade resultatet skall användas som underlag för 

att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya el-

ler inte tillgodosedda behov.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Johanna Figueroas sammanställning av klagomål och 

synpunkter 2020-06-01-2020-12-31. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen för klagomål och synpunkter 2020-06-01-

2020-12-31. 

------ 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 4  ON/2020:16 – 701 

 

Redovisning av verksamhet Personligt ombud 
 

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 Stor-

uman, Sorsele, Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Lycksele samt Malå delar på 

tre heltidstjänster som bekostas av statsbidrag. Ett av de Personliga om-

buden är stationerad i Storuman men ansvarar även för att erbjuda in- 

satsen i Sorsele kommun. För 2020 har Storumans kommun erhållit 

402 638 kr i statsbidrag. 

 

Varje år skall regionen Södra Lappland till Länsstyrelsen rapportera in  

hur medlen används och beskriva hur verksamheten Personligt ombud  

bedrivits.  

 

Beredande organs förslag 

IFO chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-01-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen/uppföljningen av statsbidrag för verksamhet 

Personligt ombud 2020.   

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 5  ON/2020:47 – 701 

 

Redovisning av insatser inom psykiskt hälsa- området 2020 

PRIO 
 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2016 tecknat årliga 

överenskommelser med staten gällande psykisk hälsa och beslutat om sti-

mulansmedel till uppdraget. Samarbetet mellan SKR och regeringen har  

utvecklats under många år, genom årsvisa överenskommelser. SKR sam-

ordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Överenskommel-

sen för 2020 bygger på tidigare års överenskommelser och är en fortsät-

tning på det långsiktiga arbete som görs för att arbeta med psykisk hälsa 

ute i landets kommuner. 

                                   Det finns tre syften med den aktuella överenskommelsen: 

 Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 

handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års 

överenskommelser. 

 Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att ar-

beta utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

 Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva mål-

gruppsanpassade insatser som regeringen och SKR är överens om, 

inom ramen för denna överenskommelse, för att förebygga psykisk 

ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som 

redan har drabbats. 

 

I enlighet med tidigare år så ombeds kommunen att innan 2021-01-31 att 

skriftligt återrapportera till SKR hur medlen använts.  

 

Storumans kommun har tilldelats 170 435 kr i stimulansmedel inom ramen 

för satsningen. Under 2020 har medlen använts enligt följande; 

 

Bidrag till insatser inom B4 hösten 2021, Suicide zero: 5 000 kr 

Fortbildning inom psykisk ohälsa för Personligt ombud, öppenvårdsperso-

nal samt ekonomi- och vuxenhandläggare: 8 200 kr 

Aktiviteter i daglig verksamhet, Kom In: 12 279 kr 

Personalkostnader: 9 807 kr 

Att så liten del av medlen använts beror till övervägande del på  

pandemin. Den dagliga verksamheten Kom In hölls stängd stora delar av 

2020 och flera aktiviteter ställdes in.  
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 5-forts. 

 

Styrelsen för SKR fattade 2020-12-18 beslut om att godkänna en överens-

kommelse med staten inom området psykisk ohälsa och  

suicidprevention 2021-2022.  

 

Stimulansmedlen kommer fördelas enligt följande: 

 

 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlings-

planer och förstärkning av kommunernas roll och utveckling av  

mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolknings-

mängd. 

 

 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjuk-

vård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

 

 

 

Beredande organs förslag 

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-01-12 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av UPH-medlen för 2020. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 6 

   

Redovisning av delegationsbeslut december 2020 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Erik Wennstig-Vinka, socialsekreterare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Sara Pettersson, socialsekreterare 

 

Sofia Lindberg, socialsekreterare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Hanna-Maria Lindén, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut  december 2020. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2021-01-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ON § 7  ON/2021:2 – 754 

 

Fördelning av riksnormen ekonomiskt bistånd 2021 
 

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 Socialtjänstförordningen (2001:937). I beslutet 

och förordningen ingår endast totalsummorna för varje personkategori och 

hushållsstorlek. De nya summorna i riksnormen framgår i socialtjänstför-

ordningen.  

 

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 2021 har samtliga poster räknats upp med 0,3 % jämfört med 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-01-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att Ifo-chef Rebecca Georgsson fördelar de olika behovsposterna inom ra-

men av totalsumman i 2021 års riksnorm. 

-----  

 

 

 

 
 

 

 


