STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2021-10-20

Plats och tid

Storumans kommunhus, Paragrafen 09:00 – 11.00

Beslutande

Roland Gustafsson (K)
Bo Anders Johansson (S)
Therese Granström (C)
Emma Hörnqvist (L)
Linda Glasin (V) tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson (V)
Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare för Eva Banstorp (M)

Övriga

Linda Wallin, socialsekreterare §§ 53—54
Christina Bäcklund, enhetschef
§ 55
Rebecca Georgsson, ifo chef
§§ 56--57
Patrik Nilsson, t.f socialchef
§§ 58--60
Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef
Johanna Figueroa, nämndsekreterare

Utses att justera

Bo Anders Johansson

Justeringens
plats och tid

Socialkontoret Tisdag 2021-10-26 kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare
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§§ 53 - 60
Johanna Figueroa

Ordförande
Roland Gustafsson

Justerande
Bo Anders Johansson

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

2021-10-20

Datum för anslags uppsättande

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum för anslags nedtagande 2021-11-19

Underskrift
Johanna Figueroa
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ON § 53

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2
kap. § 7 Föräldrabalken
Sekretessärende
-----
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ON § 54

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning enligt 2
kap § 7 FB
Sekretessärende
-----
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ON § 55

Verksamhetsrapport gruppboende, Dagcenter
Omsorgsnämnden noterar informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
-----
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ON § 56

Verksamhetsrapport IFO, biståndshandläggning
äldre/LSS, PO och Familjerådgivning
Omsorgsnämnden noterar informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
----
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ON/2021:77 – 701

Internremiss till omsorgsnämnden: Motion - kvinnojour
Ovannämnda motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021 och man beslutade överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen lämnar den nu i sin tur till omsorgsnämnden för yttrande och förslag om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad.
Beredande organs förslag
IFO chef Rebecca Georgssons förslag till yttrande 2021-10-06.
Omsorgsnämnden beslutar
att omsorgsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att motionen anses
besvarad.
-----
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ON/2021:72 – 700

ON § 58

Verksamhetsplan 2022
Omsorgsnämndens budgetram uppgår till 165 033 000 kronor inklusive kapitaltjänstkostnader 2022. Omsorgsnämnden behöver genomföra åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
Planen har tillförts justerade mål utifrån vad som är angett i kommunens mål för god ekonomisk hushållning.
Eftersom verksamhetsplanen ska antas i kommunfullmäktige i november så kommer detaljbudget att hanteras i otakt med verksamhetsplanen. Detaljbudget kommer att antas i nämndens innan årets slut.
Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-27.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06 § 93
Omsorgsnämndens beslutar
att omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2022 godkänns och
skickas till kommunfullmäktige för fastställande.
-----
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ON/2021:74 – 706

Taxor och avgifter 2022
Taxor och avgifter uppdateras utifrån reviderat högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § SoL.

Insats
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
Trygghetslarm
Trygghetskamera
Digital läkemedelsgivare
Korttidsboende
Ledsagning
Enstaka avlösningstillfällen
Matdistribution
Hemsjukvård (inskrivna)
Hemsjukvård besöksavgift (ej inskrivna)
Intygsskrivning inför bostadsanpassningsbidrag
Avgifter för förskrivna hjälpmedel
Särskilt boende – service och omvårdnad
Hygienpaket särskilt boende

Avgift 2022
700 kr/mån
1 700 kr/mån
Årsaktuell maxtaxa
200 kr/mån
200 kr/mån
200 kr/mån
100 kr/dygn i omsorgsavgift (kost ingår ej)
100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut
100 kr/tillfälle då hemtj.avg ej tas ut
250 kr/månad
500 kr/mån för personer inskrivna i hsjv
300 kr/besök (max 4 besök/månad)
350 kr/intyg
Kommunen tillämpar Region Västerbottens
avgifter
Årsaktuell maxtaxa(kost ingår ej)
150 kr/mån

Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-28.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06 § 95
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna taxor och avgifter och beslutas gälla från och
med 2022.
-----
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ON/2020:80 – 001

Samordnad omsorg
Med anledning av omsorgsnämndens svårigheter att klara tilldelad
budgetram genomfördes under 2020 ett arbete med anpassningsåtgärder. Förslagen rörde olika delar av nämndens verksamhetsområde och
är i huvudsak verkställda efter nämndens beslut i oktober 2020. Den
fråga som hittills inte hanterats är den om att samordna äldreomsorgen
i Tärnabyområdet. I det följande presenteras ärendet och leder fram till
ett förslag till inriktningsbeslut för omsorgsnämnden att ta ställning
till.
Nuläge
För närvarande bedrivs verksamhet på såväl Vikbacka som Granhöjden/Stefansgården.
Verksamheten på Vikbacka består i korthet av:
• 22 platser
• 19,71 tjänster inklusive chef, administrativ assistent samt natt
• Medelbeläggning de två senaste åren är 85,5 %. Det blir 18,82
platser av 22 som är belagda.
Verksamheten på Granhöjden/Stefansgården
• Sex korttidsplatser
• Sex demensplatser
• Två akutplatser som leds av Region Västerbotten men bemannas
av två kommunala undersköterskor
• 15,11 tjänster inklusive natt,
• Medelbeläggning på korttidsboendet de tre senaste åren under
mars och april är 35 %
Tillkommer gör hemtjänsten som för närvarande utgår från Vikbacka
samt att matproduktionen för omsorgens behov görs i köket på Vikbacka.
Den största utmaningen i dagsläget är att bemanna de olika verksamheterna med utbildad och erfaren personal, genom att vara lokaliserad
på flera platser bidrar det inte till att lösa den utmaningen.
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ON § 60 forts.
En samlokaliserad omsorg, varför?
I den utredning som gjordes under 2020 framkom flertalet goda argument till varför omsorgens verksamheter bör finnas på samma plats.

Följande lyftes fram:
• Det skapar förutsättningar för en ökad rörlighet bland medarbetare mellan omsorgens funktioner – särskilt boende, demensplatser, korttidsplatser samt hemtjänst.
• Ökad gemensam kompetenstillgång då all personal samlas på ett
ställe vilket bidrar till ökad kvalitet för de boende.
• Den samlade bemanningsresursen leder sannolikt till ett reducerat behov av vikarier.
• Ökad chefsnärvaro, idag finns ingen fast lokaliserad chef på
Granhöjden/Stefansgården.
• ”Rätt boende på rätt plats”, enklare att flytta utifrån behov.
• Förbrukningsmateriel med mera samordnas.
• Minskade kostnader för omsorgsverksamheten (främst personalkostnader) genom samordningsvinster i samordnad verksamhet.
• Den nya platsens nyttjandegrad optimeras.
Var ska den framtida omsorgen levereras?
Som utredningen det refererats till konstaterat spelar platsen i sig
mindre roll huvudsaken är att den är en och samma och inte flera. Det
ger direkt två tänkbara alternativ:
• Vikbacka
• Granhöjden/Stefansgården
Egentligen finns ett tredje alternativ, det vore att lokalisera omsorgen
på en helt ny plats. Det alternativet kommer inte att diskuteras vidare
av det enkla skälet att en ytterligare nyetablering skapar alternativanvändningsbekymmer för de lokaler vi lämnar som bidrar till en sammantaget för hög kostnad.
För och nackdelar – Vikbacka

Inom ramen för Vikbackas ytterväggar skulle tillkommande platser för
korttids och demens kunna tillgodoses. Vidare finns redan ett kök på
plats för att fortsätta tillgodose omsorgen med behovet av mat till sina
brukare. En grov kalkyl anger att investeringen i vart fall inte skulle
överskrida 10 mnkr.
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ON § 60 forts.
Nackdelen med lokalisering på Vikbacka är att det inte finns fortsatta
möjligheter att vara samlokaliserade med Region Västerbotten.
Preliminära bedömningar från Fastighets AB Umluspen är att det inte
är möjligt – inom rimliga ekonomiska ramar - att anpassa eller ställa
om Vikbacka till att inrymma såväl kommunens som Regionens samlade behov.
Regionen har bedömt konsekvenserna som allvarliga för deras fortsatta möjligheter att kunna bemanna sin verksamhet med sänkt kvalitet i olika avseenden för områdets medborgare som konsekvens.
Bedömd ökad tillkommandekapitalkostnad efter omställning av Vikbacka; 100 000 – 300 000kr/år
För- och nackdelar Granhöjden/Stefansgården

Fortsatt samverkan med Regionen är det tydligaste argumentet för.
Det tillsammans med att stora delar av samtliga personalgrupper i området föredrar samlokalisering i den lokal vi kallar Granhöjden/Stefansgården.
Fastighets AB Umluspen har tillsammans med arkitekter tittat på tänkbara lösningar för att inrymma kommunens och Regionens samlade
behov. Det låter sig inte göras inom nuvarande ytterväggar och eftersom det finns jordvärmeanläggning på tomten är den sannolika lösningen att bygga till på höjden.
För övrigt ska inom lokalen rymmas matproduktion samt hemtjänstens
verksamhet. Det finns ett gammalt kök som togs ur drift i början på
2000-talet men det kräver en omfattande upprustning innan det kan tas
i drift.
Med tanke på frågans outvecklade status finns ingen detaljerad ritning
eller kalkyl. Det står emellertid klart att omställningen av Granhöjden/Stefansgården kommer att bli avsevärt dyrare än i Vikbackaexemplet. Mycket grova skattningar ger vid handen att det kan röra sig
om 40 mnkr för att ställa om Granhöjden/Stefansgården.
Siffran ska ses som indikativ, det den visar är att den investering som
kommer att behövas vid Granhöjden/Stefansgården blir större än den
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ON § 60 forts.
motsvarande på Vikbacka vilket medför högre kapitalkostnad och således dyrare driftkostnad i Granhöjdenfallet.
Bedömd ökad tillkommandekapitalkostnad efter omställning av Vikbacka; 750 000 – 1 500 000/år
Gamla Stefansgården?

Någon kan påpeka att det borde gå att ta gamla Stefansgården i anspråk och på så sätt minska investeringsbehovet. Eftersom den finns
på en annan plats, måhända nära men ändå på annan plats, görs bedömningen att de samordningsvinster vi vill uppnå inte kan nås på
samma sätt om vi fortsätter bedriva omsorgsverksamhet på olika platser. Nattbemanning är en typiska sakfråga som aktualiseras, bedrivs
verksamhet på olika platser krävs bemanning på alla platser. Här finns
samordningsmöjligheter då samlokalisering skett.
Alternativanvändning av lämnade lokaler
Skulle kommunen lämna Granhöjden kvarstår lokalkostnader för
tomma lokaler. Såvitt känt finns inga ytterligare lokalbehov för Regionen vilket gör att det sannolikt är svårt att hitta en alternativanvändning. Lokalerna bedöms för övrigt inte lämpliga att ställa om till
trygghetsboende eller likande.
Samma resonemang om kostnader för tomma lokaler gäller för Vikbacka. Vikbacka bedöms lämpligare att ställa om till trygghetsboende,
dels på grund av nuvarande utformning men även sett till lokalens
plats nära affär med mera.
Sammanfattning
Det måste stå klart att de samverkansmöjligheter och bemanningsförändringar som pekas ut i den utredning som nämnden hanterade i oktober 2020 måste genomföras om det ska finnas grunder att gå vidare i
beslutet om en samordnad omsorg. Om dessa delar inte genomförs
kommer den investering som en samordnad omsorg kräver att medföra en dyrare verksamhet för omsorgsnämnden att hantera. Det saknas helt ekonomiska förutsättningar för ett sådant vägval.
Som konstaterats ovan innebär vägvalet Granhöjden/Stefansgården
högre driftskostnader jämfört med Vikbackaalternativet på grund av
den högre investeringskostnaden. Däremot finns fördelar med möjligheter till fortsatt nära samverkan med Region Västerbotten samt
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ON § 60 forts.
bättre möjligheter till alternativanvändning för Vikbacka jämfört med
Granhöjden.
Förutsatt att samverkansmöjligheter och bemanningsförändringar som
pekats ut i utredningen under 2020 genomförs bedöms den totala
driftskostnaden, även i Granhöjdenalternativet, att bli lägre jämfört
med nuläget.
Beredande organs förslag
T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-27.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06 § 94
Omsorgsnämndens beslutar
att det är omsorgsnämndens inriktning att samordna all kommunal
vård- och omsorg till Granhöjden/Stefansgården efter nödvändiga lokalanpassningar
att utifrån omsorgsnämndens inriktningsbeslut överlämna till kommunstyrelsen att utreda och fatta nödvändiga investeringsbeslut för
omställning av aktuella lokaler, dels iordningsställande av Granhöjden/Stefansgården men även för alternativanvändning av Vikbacka.
att beslut om antal platser fastställs under projekteringstiderna när
ytterligare faktorer vägs in.
-----
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