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Plats och tid

Räddningstjänstens lektionssal, Storuman 09.30 – 11.30

Beslutande

Roland Gustafsson (KD)
Therese Granström (C)
Eva Banstorp (M)
Anna Cederlund (L)
Bo-Anders Johansson (S)
Gull-Britt Larsson (S)
Mats Eliasson (V)

ordförande

Övriga

Johanna Figueroa
Patrik Nilsson
Anna Kroik
Rebecca Georgsson
Maria Mickelsson
Jessica Boström

nämndsekreterare
t.f. socialchef
t.f. äldreomsorgschef
IFO-chef
kommunsekreterare
ekonom, § 45

Utses att justera

Therese Granström

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2020-08-25

Underskrift Sekreterare

……………………………………………………
Johanna Figueroa

tjänstgörande ersättare för Catarina Samuelsson (L)

Paragrafer §§ 44 -54

Vice ordförande ……………………………………………………
Bo Anders Johansson

Justerande

……………………………………………………
Therese Granström

Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

_________________________________________________
Johanna Figueroa

Datum då anslaget tas ned 2020-09-18
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ON § 44

Val av justerare
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Therese Granström att justera dagens protokoll.
-----
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ON/2020:2 – 000

Ekonomisk uppföljning
Budgetuppföljningen för perioden januari – juli 2020 visar på en försämring
sedan april. Den preliminära prognosen för hela året visar på ett underskott
på cirka 8,9 mnkr. Hemtjänstens alla områden samt den centrala hemtjänstverksamheten utgör nästan 6,3 mnkr av det totala underskottet. Tjänsteköpet på Backens sjukhem utgör ca 2,5 mnkr av underskottet då den budgeterade avtalsförändringen inte skett än. Det ser ut att bli både under- och
överskott bland andra verksamheter men inte i samma storlek som hemtjänsten och Backen.
Beredande organs förslag
Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-08-11.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen för
januari – juli 2020.
-----
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ON/2020:31 – 790

Uppföljning - Klagomål och synpunkter
Enligt gällande rutiner ska en sammanställning redovisas över inkomna
klagomål och synpunkter till omsorgsnämnden två gånger per år. Sammanställningen ska användas som underlag för att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya eller inte tillgodosedda behov.
En sammanställning har upprättats för första halvåret 2020.
Beredande organs förslag
T.f äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2020-06-22.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2020-08-19

ON § 47

5 (16)
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Grundläggande granskning av omsorgsnämnden
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att
fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner
för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll
kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett
underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin
Efter granskning lämnar revisionen följande rekommendationer;
 Utveckla rapportering till nämnden
 Vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelse för ekonomi och kvalitet
Med anledning av granskningen har förvaltningen tagit fram förslag till en
uppföljningsplan inför kommande år samt påbörjat en översyn för en ekonomi i balans samt fortsätter arbetet med framtagande av en äldreplan.
Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-06-24.
Omsorgsnämnden beslutar
att notera granskningsrapporten och fortsätta pågående åtgärder i syfte att
utveckla verksamheten i linje med revisionens rekommendationer.
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2020-08-19

ON § 48

6 (16)

ON/2020:80 – 001

Anpassningsåtgärder inom omsorgsnämndens verksamhetsområden
Inledning
Omsorgsnämnden har under flertalet åt haft svårigheter att klara en ekonomi i balans. Kommunens revisorer har riktat kritik mot nämnden med avseende på detta.
Med anledning härav har nämnden lämnat i uppdrag åt en extern utredare
att genomlysa alla verksamhetsområden i syfte att ge underlag för beslut om
åtgärder som ökar nämndens förutsättningar att klara tilldelad budget.
Ärendets beredning
Förslagen grundas i den utredning som den externa utredaren genomfört.
Boendechefer, hemtjänstchef, tf. äldreomsorgschef, chef medicinska enheten samt delar av staben har deltagit i form av att de intervjuats av utredare.
De områden som utredaren utrett och resultaten av detta redovisas som bilagor till denna handling
Utredarens bedömning av ärendets genomförande samt påverkan på
andra perspektiv
Förhandling enligt medbestämmandelagen
Förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet alternativt samverkan med arbetstagarorganisationerna ska genomföras före införande.
Bedömningen är den samverkan kan ske under hösten 2020.
Jämställdhetsbedömning
Påverkas inte.
Barnperspektivet
Påverkas inte.
Ekonomisk effekt
Den sammantagna ekonomiska effekten om samtliga föreslagna åtgärder
genomförs uppskattas till cirka 8 miljoner kronor årligen.
Konsekvenser för verksamhetens kvalitet
Bedömningen är att måluppfyllelsen inom äldreomsorgens verksamhet
kommer att kunna nås med givna förslag.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Miljö
Påverkas inte.
Utredarens slutsatser
Utredaren bedömer att samtliga åtgärder förutom samlokalisering av omsorgsverksamheten i Tärnaby, faller inom omsorgsnämndens beslutsmandat. I frågan som rör samlokalisering av verksamheten i Tärnaby på ett
ställe kommer investeringar att krävs som i sin tur kräver beslut i endera
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Utifrån genomförd utredning föreslås omsorgsnämnden besluta om följande
anpassningsåtgärder:
 all vård- och omsorgsverksamhet i Tärnaby samlokaliseras på ett
ställe i Tärnaby
 ny ledningsorganisation för äldreomsorgen (boenden, medicinska
enheten samt hemtjänsten) inrättas enligt förslag
 ny stab för omsorgsförvaltningen inrättas enligt förslag
 bemanningsgrad på boenden införs enligt förslag
 bemanningsenhet inrättas enligt förslag
 information till kommunstyrelsen om ett kommande investeringsbehov i någon av de befintliga fastigheterna där vård och omsorg
bedrivs i syfte att lokalisera berörd verksamhet i Tärnaby
Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-08-04.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till t.f. äldreomsorgschef att informera, samverka/förhandla samt
genomföra risk- och konsekvensbedömning avseende ovan uppräknade anpassningsåtgärder
att beslut om anpassningsåtgärder tas vid omsorgsnämndens sammanträde i
oktober
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att uppdra till t.f. äldreomsorgschef att genomföra förhandling med Region
Västerbotten avseende översyn av tjänsteköpsavtal.
-----
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Uppföljning av Lex Sarah ärende
En Lex Sarah anmälan har inkommit 2020-02-25 angående bristande munhälsa på Vikbacka.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-05-15 § 31
att inte skicka in ärendet till IVO eftersom åtgärder vidtagits för att förhindra att detta inträffar igen.
att följa upp arbetet kring munhälsa och kalla berörd enhetschef till nämnden under hösten.
Uppföljning
Brukaren har haft svarta beläggningar på protes och i munnen. I utredningen framkommer det att brukaren börjat tugga sina läkemedel. Ett av dessa
läkemedel är en järntablett. Enhetschef har vidtagit åtgärder och inlett ett
samarbete med Folktandvården för att säkerställa att detta inte inträffar
igen.
Det har inte blivit något fysiskt möte med folktandvården på grund av den
rådande pandemin men enhetschefen har planerat in en webbaserad utbildning till hösten. En del av personalen har redan fullgjort den utbildningen
på eget initiativ.
De har även uppdaterat alla riskbedömningar i Senior Alert där munhälsa
ingår och följer upp det noggrant.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2020-06-25.
Omsorgsnämnden beslutar
att notera vidtagna åtgärder och avsluta ärendet.
-----
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Information - kommunstyrelsens beslut om förändrad ledningsorganisation inom omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att pröva förslaget
om att förändra ledningsorganisationen så att en Äldreomsorgschef (förvaltningschef) inrättas permanent samt att chef IFO blir förvaltningschef.
Kommunstyrelsen har utrett frågan och 2020-06-22 beslutat avslå omsorgsnämndens förslag.
En förändring av organisationen enligt nämndens förslag innebär att förvaltningsstrukturerna i nämnder och styrelse kommer att skilja sig åt.
Bedömningen är att likartade förvaltningsstrukturer i kommunen utifrån
nuvarande politikerorganisation överväger gentemot de fördelar en lösning
med två förvaltningschefer och två förvaltningar skulle innebära enligt
nämndens förslag.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut kvarstår nuvarande organisation och av den anledningen har förvaltningen påbörjat rekrytering av ny
socialchef.
Beredande organs förslag
T.f. Socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-08-07.
Omsorgsnämnden beslutar
att notera informationen.
-----
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Revidering av sammanträdesplan
För att omsorgsnämndens ärendehantering ska anpassas till kommunstyrelsens sammanträdesplan bör omsorgsnämndens kvarvarande sammanträden
för 2020 ses över.
Omsorgsnämnden beslutar
att flytta omsorgsnämndens sammanträde tisdag den 20 oktober till måndag
den 19 oktober
att flytta omsorgsnämndens sammanträde tisdag den 8 december till onsdagen den 9 december.
-----
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Uppstart av arbete gällande samverkan mellan Storumans
kommun, närsjukvården i södra Lappland samt folktandvården inom God och nära vård
Bakgrund
God och nära vård är en nationell reform och beskrivs i tre delbetänkanden
av Anna Nergårdh. Alla regioner i Sverige har påbörjat eller kommer att
påbörja ett arbete med omställning till God och nära vård, men förutsättningarna och ambitionsnivån är olika.
I det förslag som presenterades 2020-04-01(SOU 2020:19) förtydligas
bland annat samverkanskravet genom följande formulering: "I planeringen
och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen samverka med
kommunen och andra samhällsorgan, organisationer och vårdgivare”. Vidare så betonas även: ”Samverkan mellan region och kommun är i detta avseende så viktig att det uttryckligen bör framgå av författningstext”. (s 411,
SOU 2020:19)
God och nära vård i glesbygd – ett pilotområde
Norra sjukvårdsregionförbundet har sökt medel hos Socialdepartementet för
pilotområden i glesbygden med syftet att skynda på och konkretisera arbetet
i valda områden i de nordligaste regionerna (Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen). Medel har beviljats för 2019 och 2020 samt med stor sannolikhet
även för 2021.
Det som Norra sjukvårdsregionförbundet har sökt medel hos Socialdepartementet för är:
 Skapa organisationsmodeller och arbetssätt för omställning av
hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen som underlättar samverkan
mellan såväl offentliga aktörer, privata parter och civilsamhället
 Utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling och
strukturering av denna
 Skapa en gemensam struktur för utvärdering och FoU.
Kartläggning av förutsättningar
För att skapa nya organisationsmodeller och arbetssätt för omställning till
God och nära vård behöver förutsättningar för det kartläggas. Ett framtida
fördjupat samarbete för omställningen till God och nära vård behöver bygga
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på fakta, transparanta intensioner från deltagande parter samt tydlig gemensam målbild. Vidare, så pågår ett arbete i Storuman för en gemensam lokalisering av folktandvårdens, omsorgens och sjukstugans verksamhet.
För att komma fram till en beskrivning vad en framtida fördjupad samverkan ska innehålla samt inom vilken form den ska bedrivas behöver bland
annat följande kartläggas:
 Kartlägga vilka verksamheter som finns idag i respektive organisation
 Analysera vilka verksamheter som ska ingå i framtida fördjupat samarbete
 Kartlägga resurser
 Information till personal inom kommunens och regionens verksamheter om uppstart
 Fastställa beslutsprocessen (styrgrupp och arbetsgrupp)
 Plan för medborgardialog
 Fastställa relevanta uppföljningsvariabler äldre om äldreomsorgen,
KKiK
 Ta fram en kommunikation om processen (till medarbetare och
kommuninvånare) så att processen kan följas
 Fastställa gemensamma aktiviteter som behövs för att ta fram förslag
till samverkan.
Målsättningen är att ta fram ett underlag att redovisa för kommunfullmäktige i februari 2021. Underlaget föreslås att minst innehålla:
 Målbild för Storumans kommun och sjukstugan i Storuman samt
folktandvården - med fokus på God och nära vård.
 Tidsplan för omställningen.
 Omfattning på samverkan (resurser och verksamheter).
 Samverkansform.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Arbete med att kartlägga förutsättningar för samarbete och samverkan förväntas pågå under september 2020 - januari 2021.
Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-08-10.
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Omsorgsnämnden beslutar
att starta upp arbetet med att kartlägga förutsättningar för omställning till
God och nära vård enligt förslag
att återrapportera arbetet till omsorgsnämnden samt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2021.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ann-Christine Burman-Johansson, socialsekreterare
Elisabeth Olofsson, socialsekreterare
Emilia Ronnhed, handläggare
Erik Wennstig-Winka, socialsekreterare
Linda Wallin, socialsekreterare
Omsorgsnämndens ordförande
Rebecca Georgsson, IFO-chef
Sara Pettersson, socialsekreterare
Sofia Lindberg, handläggare
Theresé Mörtzell, socialsekreterare
Marielle Karlsson, biståndshandläggare
Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare
Martina Andersson, biståndshandläggare
Monica Ek, biståndshandläggare
Hanna-Maria Lindén, biståndshandläggare
Vanja Danielsson, handläggare
Omsorgsnämndens arbetsutskott januari – juni 2020
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
----_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2020-08-19

16 (16)

ON § 54

Meddelanden
ON/2020:68
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24 om serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen till Hållplats Storumans AB.
ON/2020:64
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-17 om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagagen till Fjälls Kitchen
AB.
KS/2019:600
Kommunfullmäktiges 2020-06-09 beslut om de finansiella målen 2021.
KS/2020:295
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 att godkänna tertialuppföljning för
perioden januari – april 2020 samt prognos för helåret 2020.
-----
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