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ON § 25

Verksamhetsrapporter Vikbacka och Granhöjden
Enhetschef Paulin Norberg presenterar verksamheten Vikbacka, hur året
under covid-19 pandemin har sett ut, målsättningar, omställning inför sommaren, bemanningen och ekonomin.
Enhetschef Emma Dannström presenterar verksamheterna Granhöjden/Stefansgården. hur året under covid-19 pandemin har sett ut, målsättningar, omställning inför sommaren, bemanningen och ekonomin.

Omsorgsnämnden tackar för presentationerna.
-----
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ON § 26

Information om arbetet kring Äldreplan
Dean Carson ger en allmän projektuppdatering och presenterar prognosmodellen ” Demand for Care” (D4C), resultat för vårdhem och en arbetsplan juni – september 2021:
•
•
•
•
•
•

Skapa en webbplats och bjuda in till allmänna kommentarer
Mer arbete med D4C -geografiskt, flexibilitet och hemvård
Undersöka vad som händer med människor som lämnar kommunen
”3 intressanta saker”
3 fler intressanta saker?
Starta forskning om hur man rekryterar, behåller, utbildar och stöder
äldreomsorgsarbetet (särskild hemsjukvård)

Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen tackar för den allmänna projektuppdatering.
-----
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ON/2021:35 – 700

Tertialrapport januari-april 2021
Riktvärdet per den sista april är att maximalt 33 % av budgeten ska vara
förbrukad, nämnden har förbrukat 35 %.
Nettokostnaden är för perioden ca 1,4 mnkr lägre än motsvarande period
föregående år.
Omsorgsnämnden prognosticerar en negativ budgetavvikelse med 4,4 mnkr
till för 2021, prognosen vid motsvarande tid föregående år var – 7,6 mnkr.
Förvaltningen arbetar för att minimera budgetavvikelsen på helårsbasis.

Beredande organs förslag
T.f. Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-05-10
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12 § 42
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna tertialredovisningen gällande januari – april 2021.
-----
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ON/2021:32 – 701

Patientnämndens ärendesammanställning 2020
Till ON för kännedom

Kommunen har fått en ärendesammanställning från Patientnämnden.
I sammanställningen av ärenden som berör covid -19, det återfinns 95 ärenden som berör Regionens verksamheter, 5 ärenden gäller kommuner står
inte vilka/vilken kommun det gäller men då ingen kontakt har tagits med
oss, berör det troligen inte Storumans kommun
Sammanställning av Patientnämndens samtliga ärenden för 2020 redovisar
1050 avslutade ärenden, 18 av dess berör kommuner, ingen i Storumans
kommun.
Hela sammanställningen finns att läsa hos nämndessekreteraren.

Omsorgsnämnden har noterat informationen om ärendesammanställningen från Patientnämnden.
-----
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ON/2020:117 – 002

Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhetsområde 2021 - revidering
En målsättning har varit att Omsorgsnämndens delegationsordning skall
revideras varje år samt alltid i direkt anslutning till att lagrum eller uppdrag
förändras. Sedan delegationsordningen revideras senast så behöver beslut
läggas till som är av vikt och som saknas i nuvarande version.

Beredande organs förslag
IFO enhetschef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2021-04-15.
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12 § 43

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna den reviderade delegationsordning
att den skall gälla från och med 2021-06-01.
-----
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ON/2016:79 – 701

Erbjudande om fast anställning för genomförd utbildning vid
kommunens vård och omsorgscollege.
Omsorgsnämnden beslutade den 21 september 2016 under punkten ON
§ 94:
att erbjuda elever vid vård- och omsorgscollege tillsvidareanställning
efter avslutad utbildning under förutsättning att ovan angivna kriterier är
uppfyllda, samt
att detta ska gälla från mars 2017.
I allt väsentligt har beslutet fungerat väl men det finns exempel på elever
som klarat beslutade kriterier och som erhållit en tillsvidareanställning
som visat sig fungera mindre väl i praktiken.
Ett sätt att utvärdera hur eleverna fungerar i praktisk verksamhet vore att
tillsvidareanställningen inleddes med en provanställning. Fungerar det
väl under provanställningen, som max kan vara sex månader, övergår
den automatiskt till en tillsvidareanställning.
Vidare förändras programinnehållet över tid varför det tidigare beslutet
med kursuppräkning blir problematisk över tid. Det väsentliga är att eleverna slutfört utbildningen och erhållit diplom.
Därför föreslås att kriterierna för provanställning att förenklas att omfatta
följande:
• Eleven ska ha fått ett vård och omsorgsdiplom.
• Diplomet ska vara utfärdat av Storumans lärcentrum
• Eleven ska vara godkänd i samtliga kurser som programrådet i
Storumans kommun bestämt ska ingå i kursutbudet. Det innebär
inriktning äldres hälsa eller akutsjukvård.
Med anledning härav föreslås att det tidigare beslutet revideras enligt
föreslagna att-satser nedan.
Beredande organs förslag
T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-04-26.
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12 § 45
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ON § 30 forts.
Omsorgsnämnden beslutar
att erbjuda elever vid vård- och omsorgscollege provanställning efter avslutad utbildning under förutsättning att ovan angivna kriterier är uppfyllda
att detta ska gälla från juni 2021.
-----
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ON/2021:33 – 701

Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030i Västerbotten
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet
mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg,
skickas rekommendation till beslut gällande systemledning och framtidsbild
för Nära vård 2030 i Västerbotten.
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021
att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten besluta:
• Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten.
• Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030

Beredande organs förslag
T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-04-29.
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12 § 46

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna och rekommendera kommunfullmäktige att besluta enligt
föreslagna att-satser.
-----
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ON/2021:28 – 700

Investerings- och igångsättningsbeslut inom omsorgsnämndens investeringsram
Med anledning av att nuvarande system för trygghetslarm är föråldrat har
upphandling av trygghetslarm genomförts. För inköp av nytt trygghetslarm
krävs ett investeringsbeslut från omsorgsnämnden. Det föreslagna beslutet
ryms inom nämndens ram under perioden 2020-2023.
Beslutande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-05-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12 § 47

Omsorgsnämnden beslutar
att att godkänna investering av trygghetslarm motsvarande 1 100 000
kronor att verkställas under 2021.
att beslutet avräknas från nämndens investeringsram.
-----
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ON § 33

Information om covid-19 och omsorgsverksamheter
Lägesrapport covid-19 måndag24 maj:
Vi har enligt uppdaterad statistik från Region Västerbotten tre nya fall av
covid 19 i hela Storumans kommuns befolkning under vecka 20. Dessa är
folkbokförda i Slussfors och Hemavan.
Individ och familjeomsorgen informerar om konsekvenser av pandemin
-Precis som övriga kommuner i inlandet ökade antalet orosanmälningar
på barn. Detta började man se under oktober 2020. I en jämförelse mellan
oktober-april 2019/20 och 2020/21 så ökade orosanmälningar på barn
nästan med det dubbla, från 50 till 94 anmälningar.
Orosanmälningarna handlar om skolfrånvaro, psykisk ohälsa och hemförhållanden.
Möjlighet till avlastning från det närmaste nätverket försvann i och med restriktioner gällande äldre och de i riskgrupp och kan då leda till en mera
isolerad tillvaro.
Ökat antal placeringar; familjehem, LVU, missbruk och kvinnofridsärenden/skyddat boende. Svåra och komplexa barnärenden.
Sannolikt så kommer IFO få hantera konsekvenserna av pandemin under
år framöver, och det kommer bli en utmaning att hålla budget.
Många av de kostnader IFO ställs inför är svåra att förutspå och påverka.
Det får aldrig handla om kostnader när vi står inför ett LVM eller ett LVU.
Den enkla vägen till besparingar kan man tänka är att dra ner på personalen.
Men det vill jag påstå är ett feltänk. Då skulle vi hamna i ett läge där socialsekreterarnas främsta arbetsuppgift blir att släcka bränder, kostsamma bränder, i form av ökade och kostsamma placeringar.
Enhetschef Rebecca Georgsson är väldigt stolt över kommunens individoch familjeomsorg. Inom myndighetsutövningen finns socionomer och
handläggare med lång erfarenhet och bred kompetens. Till skillnad från
många andra kommuner så har Storumans kommun en stabil arbetsgrupp
och låg omsättning på personal.
Inom IFO:s olika öppenvårdsverksamheter bedrivs ett viktigt förebyggande
och behandlande arbete som tillsammans med den god kvaliteteten på myndighetsutövningen kan minska antalet kostsamma placeringar. En Individoch familjeomsorg som är bemannad utifrån behov och efterfrågan sparar
pengar i förlängningen.
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ON § 33 forts.
Väntetider-SÄBO
Idag väntar ca 14 äldre på att få sina SÄBO-beslut verkställda.
Väntetiderna till särskilda boendeplatser har de sedan 2017 ökat. 12 lägenheter försvann 2018 till förmån för biståndsbedömt trygghetsboende och
öppnandet av Liljan blev fördröjt. Detta hade förstås påverkan på väntetiden. Enhetschef Rebecca Georgsson och t.f äldreomsorgschef Anna Kroik
har en pågående dialog både med biståndshandläggare och enhetscheferna
på boendena hur vi kan jobba för att få ner väntetiden. Bilden är att både
enhetschefer och biståndshandläggare gör vad de kan utifrån de förutsättningar som råder.
I jämförelse med övriga landet fattas fler beslut om särskilda boendeplatser
i vår kommun och då kan man fråga sig vad det beror på. Man tänker att en
följdfråga till det är vad har vi att erbjuda våra äldre i kommunen idag förutom särskilda boendeplatser och hemtjänst? Det arbetas med en äldreplan,
det är viktigt att vi har det perspektivet och den framförhållningen, men likväl som vi behöver titta på vilken äldreomsorg vi vill kunna erbjuda om 50
år, så behöver vi titta på det den närmaste åren.
Idag erbjuder de flesta kommuner seniorboende och trygghetsboende utan
biståndsbeslut. Sorsele kommun öppnade nyligen sitt andra seniorboende.
Storuman erbjuder inte dessa boendeformer idag. I många kommuner finns
dagliga verksamheter för äldre. Inte heller detta kan vi erbjuda våra äldre.
Det pågår ett viktigt arbete för att förbättra hemtjänsten. Det har skapats en
ny samverkansrutin med primärvården vid utskrivning från slutenvården
och vi har tillsammans kommit en bit på väg i God och nära vårdreformen.
Det finns en stor vilja från bägge håll att på ett tydligare sätt börja arbeta
nära varandra med den enskildes behov i fokus.
Många av våra äldre vill kunna bo kvar i det egna hemmet så långt som
möjligt. Men då ska de äldre också kunna känna mig trygg med att de får
det dom behöver och i rätt tid. För detta krävs att samordningen av insatser
fungerar, både mellan kommunen och regionen men även inom våra egna
verksamheter. Men även om kommunen tillsammans med regionen kan få
till detta så kommer det ändå finnas en grupp av äldre som vill flytta in till
tätorterna för att komma närmare samhällsservicen och för dessa behöver
det finnas andra alternativ till boende än de vi har att erbjuda idag.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
-----
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ON § 34

Meddelande
2021-04-20 beslutade Storumans kommunfullmäktige att godkänna styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelse 2020.
-----
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ON § 35
Delgivning av delegationsbeslut gällande mars - april 2021
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ann-Christine Johansson, socialsekreterare
Annica Sjölander, socialsekreterare
Elisabeth Olofsson, socialsekreterare
Emilia Ronnhed, handläggare
Erik Wennstig-Vinka, socialsekreterare
Johanna Figueroa, handläggare
Linda Wallin, socialsekreterare
Omsorgsnämndens ordförande
Sara Pettersson, socialsekreterare
Sofia Lindberg, handläggare
Theresé Mörtzell, socialsekreterare
Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare
Martina Andersson, biståndshandläggare
Monica Ek, biståndshandläggare
Marielle Karlsson, biståndshandläggare

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningar av delegationsbeslut gällande mars – april 2021
-----
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