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Omsorgsnämnden  2022-10-19  

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

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

 

Beslutande Roland Gustafsson (KD) ordförande 

 Bo Anders Johansson (S) 

 Therese Granström (C) 

 Emma Hörngvist (L) 

 Gullbritt Larsson (S) 

 Linda Glasin (V)  tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson (V) 

 Christer Bergfors (M)  tjänstgörande ersättare för Eva Banstorp (M)   

 

Övriga Anna Kroik, t.f äldreomsorgschef 

 Rebecca Georgsson, ifo chef 

 Ylva von Wachenfeldt, enhetschef  

 Camilla Karlsson, enhetschef 

 Jessica Boström, ekonom 

 Johanna Figueroa, nämndsekreterare 

 

 

 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens an-

slagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-19   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-10-24 Datum för anslags nedtagande 2022-11-15 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa  

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Bo Ander Johansson 

Justeringens 

plats och tid Digital justering 2022-10-20 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 35- 42 

  Johanna Figueroa  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 35 

   

Verksamhetsrapport Hemtjänsten Storuman 
 

Omsorgsnämnden tackar enhetschef Ylva von Wachenfeldt för redo-

visningen av verksamheterna och konstaterar att verksamheterna bed-

rivs på ett ändamålsenligt sätt. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 36  

  

Verksamhetsrapport Granhöjden och Stefansgården 
 

Omsorgsnämnden tackar enhetschef Camilla Karlsson för redovis-

ningen av verksamheterna och konstaterar att verksamheterna bedrivs 

på ett ändamålsenligt sätt. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 37  ON/2022:8 – 000 

 

Ekonomisk uppföljning jan- sep 2022 

 

En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats för pe-

rioden januari – september 2022. Uppföljningen innehåller förbruk-

ning till sista september jämfört med budget och väsentliga periodise-

ringar av intäkter och kostnader har gjorts för september månad. 

 

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

är främst inom IFO:s verksamheter och särskilt placeringar barn och 

unga samt placeringar familjehem som har en större negativ avvikelse 

mot budget. Även hemtjänsten utgör en stor del av den negativa avvi-

kelsen. Detta beror bland annat på ökade personalkostnader på grund 

av fler ärenden. 

 

Beredande organs förlag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-10-04 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-05 § 59 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 38  ON/2022:60 – 710 

 

Verksamhetsplan 2023 
 

Nämndens budget och verksamhetsplan beskriver uppdrag, organisat-

ion, prioriteringar och mål för det kommande verksamhetsåret. Planen 

ska efter nämndens godkännande skickas till kommunfullmäktige för 

att slutligen fastställas.  

 

Beredande organs förslag 

T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-09-27 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-05 § 61 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att målet för antibiotikaförsäljning och medellivslängden för kvinnor 

och män tas bort ur förslaget. I övrigt antar omsorgsnämnden upprättat 

förslag till budget och verksamhetsplan för 2023  

 

att det antagna förslaget skickas till kommunfullmäktige för faststäl-

lande.  

---- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 39  ON/2022:64 – 706 

 

Taxor och avgifter 
 

Taxor och avgifter uppdateras utifrån reviderat högkostnadsskydd en-

ligt 8 kap. 5 § SoL.  

 

Insats Avgift 2023 
Hemtjänst 

Nivå 1 – städning/tvätt eller annan insats två 

gånger per vecka 

Nivå 2 – tillsyn eller andra insatser upp till fem 

gånger per vecka  

Nivå 3 – tillsyn eller andra insatser mer än fem 

gånger per vecka  

 

 

740 kr/mån 

 

1800 kr/mån 

 

Årsaktuell maxtaxa 

Trygghetslarm 200 kr/mån 

Trygghetskamera 200 kr/mån 

Digital läkemedelsgivare 200 kr/mån 

Korttidsboende 100 kr/dygn i omsorgsavgift (kost ingår ej) 

Ledsagning  100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut 

Enstaka avlösningstillfällen  100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut 

Matdistribution 250 kr/månad 

Hemsjukvård (inskrivna) 500 kr/mån för personer inskrivna i hsjv 

Hemsjukvård besöksavgift (ej inskrivna) 300 kr/besök (max 4 besök/månad) 

Intygsskrivning inför bostadsanpassningsbi-

drag 

350 kr/intyg 

Avgifter för förskrivna hjälpmedel Kommunen tillämpar Region Västerbottens 

avgifter 

Särskilt boende – service och omvårdnad Årsaktuell maxtaxa (kost ingår ej) 

Hygienpaket särskilt boende 150 kr/mån 

 

 

 

Beredande organs förslag 

T.f äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2022-09-27 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-05 § 60 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att omsorgsnämnden fastslår taxor och avgifter och att beslutet gäller 

från och med 1 januari 2023. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 40  ON/2021:106 – 700 

 

Medborgarförslag 
 

I medborgarförslaget anges att kommunen bör starta en uppsökande 

verksamhet för bättre dialog med äldre boende i egna hem.  

 

Genom uppstarten av daglig verksamhet för seniorer i Storuman kom-

mun är en av målen med den verksamheten att skapa förutsättningar 

för bättre dialog med de äldre i samhället, både de som redan är i kon-

takt med kommunen men även de som helt klarar sig själva.  

 

Därigenom bedömer nämnden att medborgarförslagets intentioner är 

uppfyllda eller i vart fall på väg att uppfyllas.  

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget avslås med hänvisning till de insatser som görs 

inom ramen i verksamhetsplanen. 

 

att omsorgsnämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 41  ON/2021:107 – 000 

 

Medborgarförslag - Träffpunkt för pensionärer i Tär-

naby 
 

I medborgarförslaget anges att kommunen bör skapa träffpunkt för 

pensionärer i Tärnaby.  

 

Genom uppstarten av daglig verksamhet för seniorer i Storuman kom-

mun är ett av målen med den verksamheten att skapa förutsättningar 

för fler träffpunkter för de äldre i samhället, både de som redan är i 

kontakt med kommunen men även de som helt klarar sig själva.  

 

Därigenom bedömer nämnden att medborgarförslagets intentioner är 

uppfyllda eller i vart fall på väg att uppfyllas.  

 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att medborgarförslaget avslås med hänvisning till det insatser som 

görs inom ramen i verksamhetsplanen. 

 

att omsorgsnämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 42 

   

Redovisning av delegeringsbeslut september 2022 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Marielle Karlsson socialsekreterare 

 

Rebecca Georgsson, ifo chef 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Erik Wennstig-Vinka, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Alexandra Burlin, biståndshandläggare 

 

Vanja Danielsson, projektledare Life Care 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
----- 
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Omsorgsnämnden  2022-10-19  


 


__________________________________________________________________________________________________________ 


 Utdragsbestyrkande 


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


 


Beslutande Roland Gustafsson (KD) ordförande 


 Bo Anders Johansson (S) 


 Therese Granström (C) 


 Emma Hörngvist (L) 


 Gullbritt Larsson (S) 


 Linda Glasin (V)  tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson (V) 


 Christer Bergfors (M)  tjänstgörande ersättare för Eva Banstorp (M)   


 


Övriga Anna Kroik, t.f äldreomsorgschef 


 Rebecca Georgsson, ifo chef 


 Ylva von Wachenfeldt, enhetschef  


 Camilla Karlsson, enhetschef 


 Jessica Boström, ekonom 


 Johanna Figueroa, nämndsekreterare 


 


 


 


 
Bevis om anslag 


Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens an-


slagstavla. 


 
Sammanträdesdatum 2022-10-19   


   


Datum för anslags uppsättande 2022-10-24 Datum för anslags nedtagande 2022-11-15 


   


Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 


   


Underskrift   


 Johanna Figueroa  


 


 


 


 


Utses att justera 


 


Bo Ander Johansson 


Justeringens 


plats och tid Digital justering 2022-10-20 


    


Underskrifter Sekreterare  §§ 35- 42 


  Johanna Figueroa  


 Ordförande  


  Roland Gustafsson 


 Justerande  


  Bo Anders Johansson 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


 


ON § 35 


   


Verksamhetsrapport Hemtjänsten Storuman 
 


Omsorgsnämnden tackar enhetschef Ylva von Wachenfeldt för redo-


visningen av verksamheterna och konstaterar att verksamheterna bed-


rivs på ett ändamålsenligt sätt. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 36  


  


Verksamhetsrapport Granhöjden och Stefansgården 
 


Omsorgsnämnden tackar enhetschef Camilla Karlsson för redovis-


ningen av verksamheterna och konstaterar att verksamheterna bedrivs 


på ett ändamålsenligt sätt. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 37  ON/2022:8 – 000 


 


Ekonomisk uppföljning jan- sep 2022 


 


En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats för pe-


rioden januari – september 2022. Uppföljningen innehåller förbruk-


ning till sista september jämfört med budget och väsentliga periodise-


ringar av intäkter och kostnader har gjorts för september månad. 


 


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


är främst inom IFO:s verksamheter och särskilt placeringar barn och 


unga samt placeringar familjehem som har en större negativ avvikelse 


mot budget. Även hemtjänsten utgör en stor del av den negativa avvi-


kelsen. Detta beror bland annat på ökade personalkostnader på grund 


av fler ärenden. 


 


Beredande organs förlag 


Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-10-04 


Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-05 § 59 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar  


 


att godkänna redovisningen. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 38  ON/2022:60 – 710 


 


Verksamhetsplan 2023 
 


Nämndens budget och verksamhetsplan beskriver uppdrag, organisat-


ion, prioriteringar och mål för det kommande verksamhetsåret. Planen 


ska efter nämndens godkännande skickas till kommunfullmäktige för 


att slutligen fastställas.  


 


Beredande organs förslag 


T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-09-27 


Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-05 § 61 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att målet för antibiotikaförsäljning och medellivslängden för kvinnor 


och män tas bort ur förslaget. I övrigt antar omsorgsnämnden upprättat 


förslag till budget och verksamhetsplan för 2023  


 


att det antagna förslaget skickas till kommunfullmäktige för faststäl-


lande.  


---- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 39  ON/2022:64 – 706 


 


Taxor och avgifter 
 


Taxor och avgifter uppdateras utifrån reviderat högkostnadsskydd en-


ligt 8 kap. 5 § SoL.  


 


Insats Avgift 2023 
Hemtjänst 


Nivå 1 – städning/tvätt eller annan insats två 


gånger per vecka 


Nivå 2 – tillsyn eller andra insatser upp till fem 


gånger per vecka  


Nivå 3 – tillsyn eller andra insatser mer än fem 


gånger per vecka  


 


 


740 kr/mån 


 


1800 kr/mån 


 


Årsaktuell maxtaxa 


Trygghetslarm 200 kr/mån 


Trygghetskamera 200 kr/mån 


Digital läkemedelsgivare 200 kr/mån 


Korttidsboende 100 kr/dygn i omsorgsavgift (kost ingår ej) 


Ledsagning  100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut 


Enstaka avlösningstillfällen  100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut 


Matdistribution 250 kr/månad 


Hemsjukvård (inskrivna) 500 kr/mån för personer inskrivna i hsjv 


Hemsjukvård besöksavgift (ej inskrivna) 300 kr/besök (max 4 besök/månad) 


Intygsskrivning inför bostadsanpassningsbi-


drag 


350 kr/intyg 


Avgifter för förskrivna hjälpmedel Kommunen tillämpar Region Västerbottens 


avgifter 


Särskilt boende – service och omvårdnad Årsaktuell maxtaxa (kost ingår ej) 


Hygienpaket särskilt boende 150 kr/mån 


 


 


 


Beredande organs förslag 


T.f äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2022-09-27 


Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-05 § 60 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att omsorgsnämnden fastslår taxor och avgifter och att beslutet gäller 


från och med 1 januari 2023. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 40  ON/2021:106 – 700 


 


Medborgarförslag 
 


I medborgarförslaget anges att kommunen bör starta en uppsökande 


verksamhet för bättre dialog med äldre boende i egna hem.  


 


Genom uppstarten av daglig verksamhet för seniorer i Storuman kom-


mun är en av målen med den verksamheten att skapa förutsättningar 


för bättre dialog med de äldre i samhället, både de som redan är i kon-


takt med kommunen men även de som helt klarar sig själva.  


 


Därigenom bedömer nämnden att medborgarförslagets intentioner är 


uppfyllda eller i vart fall på väg att uppfyllas.  


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att medborgarförslaget avslås med hänvisning till de insatser som görs 


inom ramen i verksamhetsplanen. 


 


att omsorgsnämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 41  ON/2021:107 – 000 


 


Medborgarförslag - Träffpunkt för pensionärer i Tär-


naby 
 


I medborgarförslaget anges att kommunen bör skapa träffpunkt för 


pensionärer i Tärnaby.  


 


Genom uppstarten av daglig verksamhet för seniorer i Storuman kom-


mun är ett av målen med den verksamheten att skapa förutsättningar 


för fler träffpunkter för de äldre i samhället, både de som redan är i 


kontakt med kommunen men även de som helt klarar sig själva.  


 


Därigenom bedömer nämnden att medborgarförslagets intentioner är 


uppfyllda eller i vart fall på väg att uppfyllas.  


 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att medborgarförslaget avslås med hänvisning till det insatser som 


görs inom ramen i verksamhetsplanen. 


 


att omsorgsnämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige. 


----- 
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Omsorgsnämnden 2022-10-19  


 


___________________________________________________________________________________________________________ 


Justering (sign)  Expediering  


 


 


ON § 42 


   


Redovisning av delegeringsbeslut september 2022 
 


Följande delegationsbeslut redovisas: 


 


Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 


 


Annica Sjölander, socialsekreterare 


 


Emilia Ronnhed, handläggare 


 


Linda Wallin, socialsekreterare 


 


Omsorgsnämndens ordförande 


 


Marielle Karlsson socialsekreterare 


 


Rebecca Georgsson, ifo chef 


 


Sofia Lindberg, handläggare 


 


Theresé Mörtzell, socialsekreterare 


 


Erik Wennstig-Vinka, biståndshandläggare 


 


Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 


 


Martina Andersson, biståndshandläggare 


 


Alexandra Burlin, biståndshandläggare 


 


Vanja Danielsson, projektledare Life Care 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen. 
----- 


 


 





