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2021-03-17

Plats och tid

Storumans kommunhus, Paragrafen, 09.00 – 11.30
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Emma Hörnqvist (L)*
Gull-Britt Larsson (S)*
Eva Banstorp(M)
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Ann-Charlotte Reisek, MAS
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Dean Carson, konsult
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Utses att justera

Therese Granström

Justeringens
plats och tid

Storumans kommun, socialkontoret 2021-03-23 kl.11.00

Underskrifter

Sekreterare
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§§ 8 - 24
Johanna Figueroa

Ordförande
Roland Gustafsson

Justerande
Therese Granström

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

2021-03-17

Datum för anslags uppsättande

2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum för anslags nedtagande 2021-04-15

Underskrift
Johanna Figueroa
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ON § 8

Val av justerare
Therese Granström väljs att justera protokollet från dagens möte
-----
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ON § 9

Verksamhetsrapport Sibyllagården och Blåsippan
Enhetschef Birgit Andersson redovisar om verksamheten Sibyllagården.
Enhetschef Maria Norberg redovisar om verksamheten Blåsippan.
Omsorgsnämnden tackar för den fina redovisningen
-----
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ON/2021:10 – 700

Ekonomisk redovisning februari 2021
En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats
för perioden januari – februari 2021. Uppföljningen innehåller
förbrukning till sista februari jämfört med budget. Periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för perioden januari – februari.
Utfallet för januari - februari visar på en negativ avvikelse mot
budget. Osäkerhet finns dock hos flera verksamheter då det ännu
är tidigt på året.
Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-03-10
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska redovisningen för perioden januari och februari 2021.
-----
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ON/2021:14 – 706

Internkontroll 2020
Budgetuppföljning har utförts varje månad. Förklaring till avvikelser har redovisats till nämnden.
Leverantörsfakturor kontrolleras med stickprov inom alla verksamheter varje månad. Ramavtal, momsavdrag samt typ av inköp
är det centrala som kontrolleras. Inköp av mat och måltider
måste alltid förklaras med syfte till inköpet samt vilka som deltagit.
Beredande organs förslag
Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-02-17
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 14
Omsorgsnämndens beslutar
att godkänna internkontrollen för 2020.
-----
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ON/2021:5 – 730

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Vårdgivaren, omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och patientsäkerhetsarbetet och ska planera, leda
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) upprätthålls.
Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska
kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att
det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7
kap. 3 §
Beredande organs förslag
MAS Ann-Charlott Reiseks tjänsteutlåtande 2021-02-22

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020 och redovisning
av hälso-och sjukvården i kommunen
att godkänna och prioritera de rekommenderade förbättringsförslagen för 2021.
-----
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ON § 13

Information covid-19
Enligt färsk statistik från Region Västerbotten har Storumans
kommuns befolkning 14 fall under vecka 10. Det är en minskning från vecka 9 då vi hade sammanlagt 45 fall. Särskilda rekommendationer gäller för Västerbottens län fram till 21 mars
och de kommer att förlängas. Du ska inte resa, varken inom eller
utanför länet.
Det är viktigt att känna till att statistiken endast visar de som är
folkbokförda i Storumans kommun. Det innebär att det kan finnas fler som är bekräftat smittade och som bor och arbetar/studerar i vår kommun men som inte syns i statistiken, på
grund av att de har sin folkbokföringsadress i en annan kommun.
Omsorgen har nu i princip vaccinerat färdigt och alla brukare
och personal som velat ha vaccin har fått båda doserna. Personal
som fått AstaZenecas vaccin har hittills fått 1 dos. När vi nu avslutar vaccineringen kommer vi gradvis att lätta på rutinerna
kring besök på särskilt boende.
De brukare som är färdig vaccinerade och två veckor gått sen
sista dosen kommer nu att få ta emot besök av anhöriga i sina
egna lägenheter utan krav på munskydd eller att hålla avstånd.
Detta börjar gälla på Tranan från nästa vecka. I Stensele gäller
det från och med den här veckan och det gäller redan nu i Tärnaby.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
-----
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ON/2019:33 – 730

Äldreplan
Omsorgsnämnden beslutade under 2019 att ta fram en äldreplan
med sikte på en starkare utveckling av äldreomsorgen i kommunen.
Arbetet har så här långt misslyckats. Orsakerna är sannolikt flera
men en viktig anledning är att arbetet saknat resurser och, i vissa
delar, rätt kompetens.
Med anledning av det har tf socialchef tillsammans med extern
kompetens formulerat en projektbeskrivning som ligger till
grund för en ansökan om projektfinansiering vars syfte är att
skapa resurser och ge förutsättningar att realisera äldreplanen
inom rimlig tid och utifrån rätt kompetenser. Projektbeskrivningen biläggs ärendet.
Projektfinansieringen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars. Om beslutet faller i ansökans riktning är avsikten är påbörja arbetet med äldreplan under april månad 2021.
Det följande innehåller mindre justeringar från tidigare beslut i
frågan gällande projektstyrning och tidsplanering.
Förslag till projekt för genomförande av arbetet med lokal äldreplan:
Projektägare:
Omsorgsnämnden
Styrgrupp:
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Projektledare:
Extern kompetens som finansieras av
projektmedel
Projektarbetsgrupp:
Extern kompetens samt berörda medarbetare inom omsorgsnämndens förvaltning samt utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning.
Tidplan:
Arbetet med äldreplanen påbörjas under
april 2021 och avrapporteras löpande till
nämnden. Ambitionen är att planen kan
vara underlag för beslut under senare
delen av 2022.
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ON § 14 -forts.
Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons utlåtande 2021-02-12
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 16
Kunsult Dean Carson deltar i mötet och redovisar om hur arbetet
med äldreplan kan arbetas med.

Omsorgsnämnden beslutar
att lämna in projektansökan
att påbörja arbetet med äldreplan för Storumans kommun.
-----
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ON/2021:4 – 000

Bokslut och verksamhetsberättelse
Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse innehåller nämndens
bokslut samt övrig utvärdering av måluppfyllelsen för verksamhetsåret 2020. Nämnden har en negativ budgetavvikelse om
drygt 13 miljoner kronor men har samtidigt vidtagit åtgärder för
en ekonomi i balans de kommande åren.
Beredande organs förlag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-02-15
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 15
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna tillägget i verksamhetsberättelsen angående folkhälsan och anta omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020 och lämna vidare till kommunstyrelsen.
-----
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ON/2020:29 – 730

ON § 16

Revidering av Riktlinjer för biståndshandläggning
inom vård och omsorg
Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till
aktuell rättspraxis och förarbeten till gällande lagar och bindande
föreskrifter från Socialstyrelsen.
Riktlinjerna för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
inom
Äldreomsorgen fastställs av omsorgsnämnden och är ett styrdokument främst riktat till handläggare som utreder och fattar delegationsbeslut om bistånd inom omsorgen för äldre.
Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning i
handläggarens arbete med rättssäker utredning, behovsbedömning och beslutsfattande samt uppföljning av insatser. Syftet med
riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och
att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.
Bilaga
Riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och omsorg i Storumans kommun med föreslagna ändringar/tillägg.
Beredande organs förslag
Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-02-10
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 17
Omsorgsnämndens beslutar
att godkänna de reviderade riktlinjerna för biståndshandläggning
inom vård och omsorg samt att dessa börjar gälla från och med
2021-04-01.
-----
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ON/2020:12 – 701

Redovisning av -Statsbidrag för att stärka insatserna
för barn och unga med psykisk ohälsa 2020
År 2018 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela
statsbidrag till kommuner för att stärka insatserna för barn och
unga med psykisk ohälsa under åren 2018-2020. Det rörde sig
om 100 000 000 kronor per år och fördelades ut till kommuner
utifrån
fördelningsnyckel. Medlen skulle användas till ett eller flera nedan angivna områden;
 stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa
eller riskerar att fara illa
 förbättra arbetet mot psykisk ohälsa
 öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk
ohälsa
 stärka samverkan mellan region och kommun när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten,
men också inom kommunens egna verksamheter
År 2020 erhöll Storumans kommun 295 800 kronor. Medlen har
använts till;
 återuppbyggandet av familjestödsteamets verksamhet
 kompetensutveckling av familjebehandlare inom
föräldraskapsstöd.
 kompetensutveckling av socialsekreterare inom barn, unga
och familjerätt, bland annat i Barnkonventionen och riskbedömningsmodellen Signs of Safety.
 samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen, elevhälsan
och primärvården.
 föräldrautbildningar.
Beredande organs förslag
Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-02-09
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 18
Omsorgsnämnden beslutar
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att godkänna utvärderingen av 2020 års statsbidrag för stärkta
insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.
-----
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ON/2020:10 – 701

Redovisning av -Statsbidrag för stärkt bemanning
inom den sociala barn- ungdomsvården
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 om 210 000 000 kronor
årligen för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Det framgick av regeringsbeslutet 2016-06-22
att stimulansmedlen bara fick användas för följande ändamål;
 att öka antalet socialsekreterare
 att öka antalet arbetsledare
 att öka antalet administratörer för att frigöra tid för
socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med
myndighetsutövning.
Statsbidraget har fördelats utifrån en fördelningsnyckel. År 2020
var det sista året som Socialstyrelsen fördelade medel till denna
stimulanssatsning. För år 2020 erhöll Storumans kommun
443 700 kronor.
Medlen har använts till personalkostnader för de två ekonomioch vuxenhandläggare som är anställda inom individ- och familjeomsorgen. Att de handlägger ekonomi- och vuxenärenden har
frigjort tid för socialsekreterarna inom barn och unga i deras
myndighetsutövning.
Beredande organs förslag
Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-02-09.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 19
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av statsbidrag för stärkt bemanning
inom den sociala barn- och ungdomsvården.
-----
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ON/2020:44 – 701

Redovisninga av -Utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära relationer
Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under
2020-2022 fördela medel till kommuner för att utveckla
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt
för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuellt ändamål. Under 2020 fördelade Socialstyrelsen 75
miljoner kronor till kommunerna för detta ändamål.
Storumans kommun erhöll 121 850 kronor. Dessa medel har använts till;
 Kompetensutveckling för socialsekreterare och handläggare
inom våld i nära relationer i stort samt specifikt inom
hedersrelaterat våld och förtryck
 Personalkostnader för kommunens öppenvårdsbehandlare som
erbjuder stöd till både våldsutsatta och våldsutövare
Beredande organs förslag
Ifo-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-02-09
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 20
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna 2020 års uppföljning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.
-----
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ON/2020:73 – 700

Redovisning av statsbidrag för kostnader till följd av
satsningen Äldreomsorgslyftet
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna
utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid till
följd av satsningen Äldreomsorgslyftet (S2020/05025/SOF).
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom
kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde
eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på
grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020
och 2021.
År 2020 erhöll Storumans kommun 442 915 kronor. Medlen har
gett 6 medarbetare möjlighet att påbörja undersköterskeutbildning via Storumans lärcentrum, 3 tillsvidare anställda och 3 långtidsvikarier.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-02-18
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 21
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av 2020 års statsbidrag för kostnader
till följd av satsningen äldreomsorgslyftet.
-----
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ON/2020:42 – 700

Redovisning av stimulansmedel för 2020 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
Regeringen avser att genomföra en treårig satsning på stimulansmedel till landets kommuner för att ge dem möjlighet att
rikta insatser för att bland annat förbättra vården och omsorgen
om personer med demenssjukdom. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela stimulansmedel till
landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
År 2020 erhöll Storumans kommun 576 843 kronor. Medlen har
använts till inköp av accesspunkter som möjliggör att vi kan använda plattor till digitala möten med anhöriga, streama uppträdanden och dyl. till tvn.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-02-17.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 22
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av 2020 års stimulansmedel för att
motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom.
-----
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ON/2020:125 – 701

Redovisning av överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner om äldreomsorg teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Regeringen har gett kammarkollegiet i uppdrag att utbetala
168 700 000 kronor till samtliga kommuner efter en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner
om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i
fokus.
Medlen fördelas efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till varje kommun.
År 2020 erhöll Storumans kommun 250 000 kronor. Medlen har
gått till ett planeringsverktyg till hemtjänsten som ska förenkla
och förbättra planeringen av insatser utifrån beviljade beslut till
varje enskild brukare.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-02-22.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03, § 23
Omsorgsnämnden
att godkänna uppföljning överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus.
-----
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ON/2020:126 – 701

Redovisning av medel till kommunerna för kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
Regeringen har gett kammarkollegiet uppdrag att betala ut
30 000 000 kronor till kommunerna. Medlen ska användas till att
stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen och
stärka arbetsmiljön inom den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården.
Kommunerna svarar för en stor del av hälso-och sjukvård för
många patienter med stora vårdbehov. Det handlar t.ex. om äldre
och multisjuka samt personer med funktionsnedsättningar. För
att kommunerna ska ha goda förutsättningar för att fullgöra sitt
ansvar att verka för en god och säker hälso- och sjukvård är det
angeläget att de har tillgång till personal med rätt kompetens.
År 2020 erhöll Storumans kommun 54 403 kronor. Medlen har
använts till fortbildning av MAS, hemsjukvården, paramedicin
samt delegeringar till baspersonalen.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-02-22.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-03 § 24
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna utvärderingen av 2020 års medel till kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården.
-----
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ON § 24

Redovisning av delegeringsbeslut för januari - februari 2021
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ann-Christine Johansson, socialsekreterare
Annica Sjölander, 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
Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare
Martina Andersson, biståndshandläggare
Monica Ek, biståndshandläggare
Marielle Karlsson, biståndshandläggare
Vanja Danielsson, handläggare
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten januari februari 2021.
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Justering (sign)

Expediering

